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RESUMO 

As organizações empresariais são formadas por empresas e pessoas que fornecem produtos, 

serviços e dados para outras empresas também constituidas por pessoas. A lavanderia 

hospitalar é uma organização formada por pessoas que atendem outras pessoas, porém, com 

uma característica diferenciada: baixa imunidade orgânica, psicológica e física. Portanto é uma 

organização diferente. A Agência Nacional de Vigilânica Sanitária (ANVISA) cita, no Manual de 

Processamento da Roupa Hospitalar (2009), a necessidade do controle e da qualidade sanitária 

na lavagem do enxoval hospitalar. Porém: Quais? Como? E com qual frequência devem ser 

avaliadas a qualidade sanitária do enxoval hospitalar? São as lacunas que encontramos na 

literatura existente no Brasil. A avaliação atual é sensorial e não é a ferramenta adequada para 

garantir a qualidade higiênico-sanitária do enxoval hospitalar. O problema da pesquisa é 

encontrar de que maneira o controle higiênico-sanitário pode vir a ser uma ferramenta de 

gestão e ser utilizada como bioindicador de desempenho e qualidade da lavagem da roupa em 

lavanderia hospitalar cosniderada como pequenas e méidas empresas? O bioindicador pode 

ser utilizado como métrica de desempenho sanitário permitindo ao gestor hospitalar e da 

lavanderia, avaliar se os resultados propostos e pretendidos pelos serviços estão sendo 

alcançados. Estudos sobre o controle higiênico-sanitário foram realizados nos EUA e Europa e 

datam da década de 1940 e 1950. Alguns recentes e pontuais foram registrados nos anos de 

2000 a 2008. Na Europa o mais importante foi apresentado em 2003 pelo Roberto Koch 

Institute e a European Standart. Como referencial teórico foram utilizados os indicadores 

Balanced Score Card, Prêmio Nacional de Qualidade, Prêmio de Competitividade para MPEs, 

Organozação Nacional de Acreditação (ONA), Análise dos Pontos de Perigo e Críticos de 

Controle (APPCC), e os Bioindicadores EN 14065:2002, European Standard – textiles – 

Laundry Processed Textelis. O método utilizado é bibliográfico, documental com estudo em 

artigos científicos, livros, normas técnicas nacionais e internacionais, dissertações, teses e 

artigos de congressos. É exploratório por aprofundar o objeto do estudo no campo delimitado. É 

um estudo de caso múltiplo por utilizar entrevistas e análises de campo em lavanderias 

hospitalares com auto-gestão e terceirizadas. Os resultados da pesquisa corroboram para a 

indicação da necessidade do controle higiênico-sanitário como uma ferramenta de gestão a ser 

utilizada como indicador de desempenho e qualidade da lavagem da roupa na lavanderia 

hospitalar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Lavanderias hospitalares, indicador de desempenho e bioindicadores 
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ABSTRACT 

The business organization is comprised of companies a Business organizations are formed by 

people and companies that provide products, services and data to other companies also 

constituted by people. The hospital laundry is an organization formed by people serving other 

people, but with a distinguishing feature: low organic immunity, psychological and physical. So 

it's a different organization. The National Agency for Sanitary Vigilânica (ANVISA), quotes the 

Manual Processing of Hospital Linen (2009), the need for control and the sanitary quality of the 

hospital in laundering outfit. However, Which? As? And how often should be evaluated sanitary 

quality of hospital trousseau? Are the gaps we find in literature in Brazil. The research problem is 

to find how the hygienic-sanitary control could become a management tool and should be used 

as bio-indicator of performance and quality of laundry in hospital laundry and méidas considered 

small businesses? The biomarker can be used as a performance metric sanitary allowing the 

hospital manager and laundry, evaluate the results and intended by the proposed services are 

being achieved. Studies on the hygienic-sanitary control were conducted in the USA and Europe 

and dating from the 1940s and 1950s and some recent point were recorded in the years 2000 to 

2008 In Europe the most important was introduced in 2003 by the Robert Koch Institute and the 

European Standart. As theoretical indicators Balanced Score Card, National Quality Award, 

Award for Competitiveness for Micro and Small Enterprises (MSEs), National Accreditation 

Organization (ONA), Hazard Analisys and Critical Control Points (HACCP) were used, and 

Bioindicators the EN 14065: 2002 European Standard - textiles - Laundry Processed Textelis. 

The method used is bibliographical, documentary study with scientific articles, books, national 

and international technical standards, dissertations, theses and conference articles. It is 

exploitative by deepening the object of study in the field delimited. It is a multiple case study by 

using interviews and field analysis in hospital laundries, self-management and outsourced. The 

survey results corroborate the statement of the need for hygienic-sanitary control as a 

management tool to be used as an indicator of performance and quality of laundry in the hospital 

laundry.  

KEYWORDS: Hospital Laundries, performance indicator and bioindicators  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A sociedade humana é formada por organizações que fornecem produtos e serviços 

para outras organizações: todas formadas com pessoas. Essas organizações necessitam de 

regras sociais, econômicas e jurídicas para atingirem seus objetivos equilibrando direitos e 

deveres. Algumas regras são aplicadas para explicarem a realidade prática e objetivar a 

metodologia de repetição (MAXIMIANO, 2004).  

A organização empresarial é formada por empresas e pessoas que atendem outras 

pessoas e empresas também formada por pessoas. As empresas produzem produtos, serviços 

e dados. Os produtos e serviços devem ser entregues à sociedade com qualidade. Os dados 

produzidos são utilizados para monitorar a qualidade dos produtos e serviços como indicadores 

institucionais, de qualidade, econômicos, sociais e ambientais.  

Para Ferreira et e all (1997) a sociedade muda e busca, pelo conhecimento, novas 

habilidades e atitudes comportamentais. O comportamento permeia por atitudes inativas, ativas, 

reativas e proativas, alinhada com a ética (virtuosa) ou o hábito (vicioso) das práticas sociais, 

morais e religiosas de cada indivíduo mediante o momento, os objetivos e metas humanas, 

sociais e profissionais. A evolução é um fato.  

Para Davenport & Prusak (1998), as empresas do novo século estão se 

transformando em organizações de aprendizagem comprometidas com a educação e o 

desenvolvimento de seus funcionários, com a finalidade de desenvolver meios de alavancar o 

conhecimento e conduzir a novas oportunidades de negócios, criar relacionamentos mais 

profundos com os clientes e impulsionar a empresa para um novo futuro. Esta mudança remete 

à um nova dinâmica no relacionamento entre as empresas e seus consumidores, a fidelização 

pela segurança nos produtos e serviços ofertados. 

O setor de saúde não foge a esta regra. Os Estabelecimentos Assistenciais de 

Saúde (EAS) provocam e são provocados por esse ciclo da evolução humana em busca da 

qualidade e conforto de vida. Os clientes de saúde devem ser tratados com respeito, dignidade 

e hospitalidade. (MEZZOMO, 1982). 

A melhoria da qualidade na saúde é pressionada por forças externas e internas. 

Externamente, usuários e governo necessitam de qualidade nos cuidados e na redução dos 

custos. Internamente, os profissionais da saúde desejam que a qualidade seja uma iniciativa 

própria e não um resultado de pressões externas. O conceito que melhor se refere a qualidade 
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no setor de saúde, vincula a relação entre benefícios obtidos, diminuição de risco e custo para a 

obtenção de um elevado padrão de assistência e satisfação do paciente. Um dos mecanismos 

de controle de qualidade é a avaliação. (DONABEDIAN et a all, 1982; MEZZOMO, 1984; 

DONABEDIAN, 1988, 1992 1993; NOGUEIRA, 1994; MALIK & SCHIESARI, 1998). 

Para Donabedian (1978), avaliar é monitorar continuamente os serviços de saúde 

oferecidos para detectar e corrigir, precocemente, os desvios dos padrões encontrados 

permitindo o aperfeiçoamento e desenvolvimento dos serviços prestados.  

A trídade de Donabedian (1978, 1980, 1990, 1993) é uma metodologia importante 

para monitorar, detectar e corrigir os desvios da qualidade dos serviços da saúde a partir de 

três aspectos principais: Estrutura, Processos e Resultados. A qualidade da saúde não está 

apenas referenciada na recuperação do paciente, mas, também, na humanização do 

tratamento ao paciente e a família do paciente, principalmente quando a recuperação da saúde 

e da vida não pode ser concretizada.  

Para Taraboulsi (2004), Boeger (2011) a hotelaria hospitalar é a reunião de todos os 

setores de apoio da unidade hospitalar. Incluindo a governança (rouparia e lavanderia), 

Serviços de Nutrição e Dietética (SND), Internação e Hospitalidade. 

Para Goodwin (1994) a governança na hotelaria hoteleira ou hotelaria hospitalar é 

um complexo formado por subsistemas, entre eles o setor de processamento de roupas 

(lavanderia hospitalar), que é responsável pela roupa limpa e em perfeitas condições de 

qualidade e conservação. A qualidade, para Fijan et e all (2007) é um critério de segurança 

higiênico-sanitária por atender pessoas com uma característica diferenciada: baixa imunidade 

orgânica, psicológica e física. A lavanderia lava o enxoval utilizado pelos clientes de saúde. 

Após o uso, a peças de roupas do enxoval hospitalar apresentam sujidades que 

podem ser classificadas como sujidades leves (poeiras, suor etc.), sujidades pesadas (sangue, 

secreções ou excreções de pacientes) e roupas contaminadas (vírus, bactérias etc.). A lavagem 

de roupas é o procedimento que permite o reuso da roupa na unidade de saúde diminuindo o 

custo da internação.  

A lavanderia hospitalar tem o objetivo de transformar a roupa suja utilizada no 

hospital em roupa limpa. O processamento da roupa permite o resuo do enxoval reduzindo os 

custos de hospedagem/intenação e acolhimento dos pacientes nos EAS. Porém esse reúso não 

deve representar um veículo de infecção, contaminação ou mesmo irritação aos pacientes e 

trabalhadores pela qualidade da roupa lavada.  
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O processo de lavagem é uma soma de etapas e todas são impactadas por fatores 

criíticos que devem ser controlados como a qualidade da água, a temperatura, a eficiências dos 

diversos tipos de produtos, a variabilidade da composição têxtil e dos tipos de construção dos 

tecidos, das caracterísitcas das sujidades e, principalmente, dos riscos das contaminações no 

enxoval pós-lavados.  

Após a lavagem, a roupa deve ser apresentada confortável, limpa e sem risco de 

contaminações ou seja, higiênica e sanitariamente segura. A qualidade higienica-sanitária da 

lavagem da roupa deve ser avaliada por um indicador higiênico-sanitário.  

Portanto, a avaliação sensorial, evidenciada nesta pesquisa, não é a ferramenta 

adequada para garantir a qualidade higiênico-sanitária do enxoval hospitalar. 

De acordo com a ANVISA (2009), Silva Jr. (1975, 2012), Farias, (2011) os conceitos 

de limpeza diferem da higienização. A limpeza é um resultado obtido pela simples lavagem. A 

higienização é um procedimento que contribue para a qualidade sanitária pela eliminação dos 

riscos de transmissão dos agentes causadores de doenças. 

A ANVISA (2009) cita, no Manual de Processamento do Enxoval Hospitalar, a 

necessidade do controle da qualidade sanitária na lavagem do enxoval hospitalar. Porém não 

define quais são os parâmetros? Como devem ser realizados? E com qual frequência devem 

ser monitorados e controlados? 

São as lacunas que encontramos na literatura existente. 

A visão gerencial da qualidade não pode permitir um processo que não apresente 

os seus limites de controle. Sem limites não existem pontos de melhoria. A lavanderia deve 

utilizar outros indicadores além da percepção sensorial e do bom-senso como indicador de 

qualidade sanitária no enxoval hospitalar. A gestão dos processos deve ter foco sistêmico, 

amparo redundante, e planos situacionais e contigênciais. Para Farias (2006), Farias e Picchiai 

(2013) esses fatores estão contidos na visão sistêmica da lavanderia ou gráfico de Farias. 

A pesquisa busca avaliar e estabelecer quais os parâmetros e os limites de 

desempenho da lavanderia hospitalar, medido por bioindicadores, possam posicionar os 

gestores a uma tomada de decisão mais objetiva tanto num âmbito público como no privado e 

quanto a qualidade higiênico-sanitária da lavagem do enxoval hospitalar.  

A implantação dos indicadores higiênicos-sanitários vai permitir avaliar, 

tecnicamente, o desempenho da lavanderia terceirizada ou não terceirizada. Com essa leitura, 

os gestores de lavanderia e dos hospitais podem mensurar, por meios higiênicos e sanitários, a 

qualidade dos serviços propostos e prestados: roupa limpa e sem contaminação após lavagem 
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pela lavanderia. A descisão estratégica poderá ser mais racional e segura a partir dessa 

avaliação por indicadores e bioindicadores. 

Quanto à organização, a pesquisa é dividida em cinco seções.  

No capítulo 1 mostra-se a dimensão da atividade lavanderia no Brasil, as limitações 

e delimitações, deficiências nos estudos sobre o tema, a declaração do problema de pesquisa, 

os objetivos gerais e específicos, as suposições e justificativas da pesquisa.  

No capítulo 2, explora-se o referencial teórico constituído pela descrição da 

lavanderia hospitalar e os aspectos da contaminação no enxoval hospitalar, os indicadores de 

desempenho como demonstrações financeiras, do premio Nacional de Qualidade, de 

Competitividade para Micro e Pequenas Empresas (MPEs), o Balanced Score Card, a Análise 

dos Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) e os Bioindicadores do Robert Koch 

Institute (RKI) como as teorias que suportam o problema. 

No capítulo 3 está descrito o método utilizado para a realização das pesquisas.  

No capítulo 4 está abordada as análises e os resultados encontrados na presente 

pesquisa, assim como as conclusões do autor. Ao final as referencias bibliográficas utilizadas 

como fundamento referencial para a pesquisa. 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

Os EAS devem prestar serviços à população com o objetivo de garantir o 

reestabelecimento da saúde com qualidade nos procedimentos e humanização no atendimento. 

Para tanto, devem apresentar ambientes saudáveis, profissionais competêntes, alimentos, 

roupas e materiais adequados. A lavagem da roupa hospitalar tem importante relação na 

qualidade desse ambiente e deve atender aos pilares de conforto e segurança higiênico-

sanitária. 

Segundo o dicionário1 Online da língua portuguesa, conforto é “tudo o que constitui 

o bem-estar material” e Segurança é a “ação ou efeito de segurar. Situação do que está seguro, 

afastamento de todo perigo” e Higiene é: “estar em conformidade com os princípios da higiene”.  

                                                
 
1 http://www.dicio.com.br/conforto - acesso em 15/11/2014 
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Transpondo o significado de conforto, segurança e higiêne, conforme dicionário 

citado, para conforto e segurança higiênico-sanitária do enxoval hospitalar é possível construir 

as seguintes definições: 

Conforto:  
 “Como conforto entende-se o bem-estar material do 

enxoval pela ausência de sujidades aparentes, manchas, 

desbotamentos, encardidos, amarelados, ásperezas, 

pillings, rasgos, odores inadequados ou outras 

características diferentes do padrão de um enxoval de 

hotelaria”.  

 

Segurança higiênico-sanitária  
“Como segurança higiênico-sanitária entende-se o 

afastamento do perigo e a conformidade da higiene com 

ações seguras definidas pela ausência, no enxoval, de 

contaminações por micro-organismos patógenos que 

possam sugerir riscos à saúde do usuário”.  

 

O manual de processamento de enxoval em serviços de saúde: prevenção e 

controle de riscos, elaborado pela ANVISA (2009), relata, qualitativamente, alguns 

procedimentos, condições estruturais e operacionais que devem ser seguidos para garantir a 

qualidade sanitária da enxoval hospitalar.  

A qualidade sanitária deve ser verificada nas duas dimensões de valor: a qualitativa 

e a quantitativa. Ou Seja, quais e em que quantidades os agentes estressores estão presentes 

no enxoval hospitalar e como devem ser avaliados? 

Alguns estudos sobre a qualidade sanitária podem ser relatados como Konkewicz 

(2005), Church e Loosli (1953) que afirmam que as roupas sujas hospitalares contém em média 

2x104 UFC2/dm2, principalmente bacilos Gram-negativos e bacilos sp., e que, após lavadas, a 

centrifugação final contribui para recontaminação dessa roupa.  

Já Wetzler e colaboradores (1971, apud Konkewicz 2005) sugerem limites máximo 

de tolerância de contagem bacterianas de 6x10 UFC/dm2 de esporos de Bacillus spp., na roupa 

limpa enquanto Walter e Schillinger, sugerem que esses limites devem ser reduzidos para 

                                                
 
2 Unidade formadoras de colônias. 
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menos de 20 UFC/dm2, o que equivale a uma completa remoção de patógenos. Para Barrie 

(1994), embora a roupa seja desinfetada durante o processo de lavagem, tornando-se livre de 

patógenos vegetativos, não se torna estéril. 

Para Barrie (1994); Lisboa (1999) e Farias (2006); Farias e Picchai (2013), a 

lavagem consiste numa sequência de operações ordenadas. É uma interrelação de fatores que 

leva em consideração a composição e a construção têxtil, cores, sujidades, o tipo e a dosagem 

dos produtos químicos, a ação mecânica produzida pelo batimento e esfregação das roupas 

nas lavadoras, a temperatura e o tempo de contato entre essas variáveis.  

O perfeito balanceamento desses fatores é o responsável pelo conforto, qualidade 

da lavagem, desempenho produtivo, custo e resultado sensorial final do processo de lavagem. 

Pórem, a visão reducionista voltada somente para o custo, conforto e qualidade sensorial não 

devem servir de garantia como indicador higiênico-sanitário já que é a proposta da lavagem do 

enxoval hospitalar é a segurança sanitária. 

A lavanderia hospitalar tem como objetivo processar a roupa suja e entregá-la ao 

usuário em perfeitos padrões sanitários. Para tanto, a lavanderia deve adotar indicadores que 

possam ser utilizados como sensores higiênico-sanitários ou bioindicadores, além dos 

indicadores de desempenho econômico-financeiro e produtivo.  

A leitura por bioindicadores pode contribuir para direcionar a gestão da lavanderia 

para uma avaliação objetiva, qualitativa e qualificada do processo de lavagem. A relação de 

parceria na terceirização entre as lavanderias e os hospitais podem ser avaliadas 

objetivamente, assim como nas lavanderias não terceirizadas.  

A segurança sanitária foca a redução dos índices de infecção hospitalar, porém, na 

legislação brasileira (ANVISA) não foram encontrados parâmetros que estabeleçam qualquer 

indicador higiênico-sanitário que possam se mostrar efetivo na avaliação dos resultados da 

lavagem da roupa hospitalar, sejam nas lavanderias terceirizadas ou não terceirizadas.  

A pesquisa tem como objetivo avaliar e definir o controle higiênico-sanitário como 

uma ferramenta de gestão permitindo ao gestor da lavanderia controlar, com precisão, se os 

resultados pretendido na lavagem da roupa hospitalar estão sendo alcançados.  

O problema da pesquisa está em conhecer de que maneira o controle higiênico-

sanitário pode ser aplicado como indicador de gestão do desempenho e da qualidade da 

lavagem da roupa na lavanderia hospitalar? 
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Objetivo Geral 

 

Ø Analisar a utilização do controle higiênico-sanitário como indicador de 

desempenho e qualidade no processamento da roupa na lavanderia hospitalar. 

 

Objetivos Específicos 

 

Ø Verificar a existência dos indicadores de gestão e desempenho produtivo no 

processamento do enxoval hospitalar; 

Ø Verificar a existência dos indicadores higiênico-sanitários utilizados no 

processamento do enxoval hospitalar; 

Ø Contribuir para a melhoria da gestão da lavanderia hospitalar pelo uso de 

indicadores higiênico-sanitários; 

Ø Contribuir para definição dos critérios de seleção, avaliação e fator de 

remuneração dos serviços prestados pelas lavanderias terceirizadas e não 

terceirizadas na lavagem da roupa hospitalar. 

 

 

1.2. Suposições  

 

A decisão de monitorar a qualidade higiênico sanitária do enxoval deve sobrepor ao 

valor financeiro do processamento e da implantação e monitoramento destes indicadores.  

O controle higiênico-sanitário deve funcionar como pilar gerencial de indicador de 

qualidade e desempenho do processamento da roupa hospitalar. O indicador vai permitir ao 

gestor da lavanderia uma avaliação métrica do resultado pretendido tornando possível a 

implantação de planos de melhoria contínuas de qualidade sem perder o foco essencial da 

segurança sanitária do enxoval hospitalar. 

As práticas de gestão por indicadores higiênicos-sanitários podem contribuir para a 

redução dos riscos sanitários do enxoval hospitalar além de permitir que as micros e pequenas 

empresas de lavanderias meçam seu desempenho qualitativo-produtivo e mostrem-se 

igualmente competentes na qualificação dos processos licitatórios, públicos e privados em 

igualdade com as grande organizações. 
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1.3. Justificativa  

 

Existe uma escassez de pesquisas sobre o tema enxoval hospitalar e os impactos 

do controle higiênico-sanitário.  

A maioria dos estudos sobre o controle higiênico-sanitário foi realizado nos EUA e 

na Europa, principalmente nas décadas de 1940 e 1950. Alguns recentes e pontuais foram 

registados nos anos 2000 a 2008. Na Europa, o mais importante oi apresentado em 2003 pelo 

RKI e European Standard. No Brasil não foram encontrados relatórios especializados e que 

possam identificar métodos de análises, parâmetros e pontos críticos e pontos de controle do 

enxoval hospitalar na lavanderia e após a lavagem.  

Somente a distância cronológica dos estudos já justifica a pesquisa. Outras 

variáveis como equipamentos, têxteis, produtos etc., contribuindo na qualidade do 

processamento do enxoval são evidentes. Existem melhorias técnicas, porém a abertura da 

competitividade, a leitura do “menor preço” e o foco da lucratividade na terceirização pode 

contribuir para reduzir e macular o controle da qualidade higiênico-sanitária do processamento 

do enxoval. 

A exigência sanitária do ambiente hospitalar não pode permitir que o enxoval 

hospitalar seja processado sem monitoramento e controle higiênico-sanitário. O enxoval 

hospitalar é lavado para ser reutilizado diversas vezes em consequência do custo impraticável 

financeiro e ambiental na hipótese de utilização única (ROI do enxoval).  

A reutilização deve prever um enxoval limpo, confortável e com segurança sanitária. 

A avaliação sensorial não mede a qualidade sanitária do enxoval para reuso. Portanto é 

elementar a contribuição do controle higiênico-sanitário na qualidade do ambiente hospitalar. 

Nesse ambiente, fica evidenciado que a negligência pode significar uma vida. Portanto, fica 

claro, a relevância do presente trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

A pesquisa aborda a metodologia do controle de qualidade utilizada pela lavanderia 

hospitalar. São dois modelos apresentados para esta pesquisa: Os indicadores de desempenho 

e os indicadores da biocontaminação ou bioindicadores. 

O primeiro está baseado nos indicadores utilizados no mundo corporativo incluindo 

as avaliações financeiras das Demonstrações dos Resultados do Exercício (DRE), os do 

Prêmio Nacional de Qualidade (PNQ), Prêmio de Competitividade para MPEs, Balanced Score 

Card (BSC).  

Os indicadores baseados nas DRE representam o desempenho contábil da 

empresa e sua eficiência gerencial. Os utilizados pelo PNQ envolvem um conjunto amplo de 

indicadores conhecidos internacionalmente e que são utilizados por uma boa parte de 

empresas brasileiras. O BSC se constitue, na atualidade, como uma ferramentas usada 

mundialmente por uma grande quantidade de empresas, por estarem disseminados e por ser 

reconhecido como uma moderna ferramenta de auxilio a gestão. O indicadores do prêmio 

MPEs, são indicados por serem foco da maioria das empresas brasileiras. 

O segundo está fundamentado nas diretrizes do Manual da Organização Nacional 

de Acreditação (ONA), Análise dos Pontos de Perigo e Críticos de Controle (APPCC), e no 

documento European Standard EN 14065:2002 Textiles - Laundry processed textiles - 

Biocontamination control system elaborada pelo Comitê Técnico CEN/TC 248 "Têxteis e 

produtos têxteis", cujo secretariado é assegurado pela British Standard Intitution (BSI) e na 

Análise dos Pontos de Perigo e Controle Crítco – APPCC, conforme RDC 1426 ANVISA. 

Na lavanderia hospitalar a exigência sanitária imposta pela ANVISA contrasta com a 

dúbia informação: “de que existe a necessidade da qualidade sanitária na lavagem do enxoval 

hospitalar” porém complementa: “não há razão para se realizar cultura de material têxtil 

rotineiramente”. Além de não especificar, recomendar ou definir nenhum indicador ou seus 

parâmetros de forma objetiva e métrica. 

O conceito de qualidade hospitalar está amparado pela Organização Nacional de 

Acreditação. Porém, com foco na documentaçãoo dos processos e na avaliação da melhoria 

contínua. Também não define para a lavanderia hospitalar regras que possam ser acreditadas 

como higiênico-sanitária. 
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Portanto, as recomendações da ANVISA e da ONA são omissas em definir os 

parâmetros de controle sanitário necessitando da inclusão de indicadores objetivos para 

amparar essa pesquisa como suporte da qualidade higiênico-sanitária do enxoval hospitalar. 

 

2.1 Lavanderia Hospitalar 

 

A lavanderia hospitalar é um departamento dos EAS. Os EAS podem gerir a 

lavanderia própria ou se utilizar da terceirização para o processamento do enxoval hospitalar. A 

terceirização pode ocorrer com os serviços de lavagem, ou lavagem e locação do enxoval.  

Na lavanderia não terceirizada o enxoval circula somente no mesmo EAS. Os riscos 

existem porém, dentro de um escopo de pacientes e imunidades. Quando ocorre a terceirização 

com locação do enxoval, os riscos aumentam pois algumas peças podem recircular em outros 

hospitais com diferentes níveis de risco e contaminações. Exemplo: um enxoval de uma 

instituição para crianças ou idosos pode, hoje estar cobrindo uma cama num hospital infecto 

contagioso. Existem riscos? Alguém dúvida dessa possibilidade? É um ponto crítico de contole 

de perigo e necessita ser monitorado. 

O enxoval hospitalar representa todo e qualquer material de tecido e não-tecido3 

utilizado dentro de hospitais e que necessitam passar por um processo de lavagem e secagem 

para sua reutilização.  

Incluem lençóis, fronhas, cobertores, toalhas, colchas, cortinas, roupas de pacientes 

e roupas de funcionários, fraldas, compressas, campos cirúrgicos, máscaras, propés, aventais, 

gorros, panos de limpeza, entre outros.  

A figura a seguir apresenta o grupo enxoval hoteleiro hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
3 Não serão avaliados os não-tecidos por serem descartáveis. 
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Figura 1 Grupo enxoval hoteleiro 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Após o uso, a peças de roupas do enxoval hospitalar apresentam sujidades que 

podem ser classificadas como as que contém sujidades leves (poeiras, suor etc.), sujidades 

pesadas (sangue, secreções ou excreções de pacientes) e roupas contaminadas (vírus, 

bactérias etc.). A lavagem de roupas é o procedimento que permite o reuso da roupa na 

unidade de saúde em em perfeitas condições higiênicas. Na figura a seguir é possível verificar o 

nível de sujidade da roupa ao chegar na lavanderia.  

 

Figura 2 Sujidades típicas do enxoval hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 
 Fonte: acervo do autor 

 

A área destinada a recepção da roupa hospitalar (suja ou sem sujidade aparerente) 

na lavanderia também pode ser considerada como um ambiente de risco, a ANVISA (2009), 

classifica esta áreas como área suja e considera o ambiente como crítico. 
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Figura 3 Ambiente crítico da lavanderia hospitalar – aérea suja. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: acervo do autor 

 

É um ciclo que inicia com o uso do enxoval pelo paciente hospitalar na hotelaria e 

nos procedimentos (clínicos, emergenciais, de diagnósticos e cirúrgicos) e segue com a 

remoção da roupa suja para o expurgo, rouparia suja, coleta (transporte da roupa suja interna 

ou externa), processamento do enxoval (pesagem, seleção e classificação, lavagem, secagem, 

calandragem, dobragem, costura, confecção de peças novas, classificação, separação, 

contagem, embalagem, guarda temporária e  conferencia), entrega (transporte da roupa limpa 

interna ou externa), rouparia limpa, rouparia satélite (enfermagem / copas e andares e, 

novamente uso na unidade / leito. 

 

Figura 4 Ciclo Operacional do Enxoval 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaborado pelo autor 
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A lavanderia hospitalar tem o objetivo de transformar a roupa suja, utilizada nos 

clientes de saúde do hospital, em roupa limpa. O processamento de roupas não deve 

representar um veículo de infecção, contaminação ou mesmo irritação aos pacientes e 

trabalhadores dos EAS.  

A contaminação da roupa hospitalar depende basicamente da quantidade original 

de sua sujidade, da origem desta sujidade e da manipulação inadequada pelos operadores. 

Roupas sujas com secreções corporais apresentaram maior quantidade de microrganismos do 

que  roupas sujas por resíduos provenientes de alimentos, líquidos diversos, poeira, etc. Quanto 

maior a quantidade da sujidade orgânica, maior será a quantidade de microrganismos 

presentes na roupa suja e maior deve ser a qualidade dos procedimentos de lavagem.  

Para Fijan (2005) e Fijan et e all (2005) a redução dos efeitos microbiológicos são 

impactados pela qualidade da água, temperatura, tipos de detergentes, ciclo de lavagem, 

composição têxtil, segurança operacional, tipos de sujidades. O gráfico de Farias inclui esses 

fatores de risco. 

 

Figura 5 Gráfico de Farias – Visão Sistêmica na lavanderia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Farias (2006), Farias e Pichiai (2011) 
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Portanto, são inúmeros os pontos críticos que devem ser monitorados no ciclo de 

lavagem da roupa hospitalar e que necessitam de avaliações continuadas e precisas. 

 

2.1.1 Contaminação do enxoval e controle microbiológico na lavanderia 

 

De acordo com Lisboa e Torres (1999, 2001, 2014),  Bartolomeu (1998), Castro e 

Chequer (2001), Bitencourt (2002), Farias (2006), o setor de lavanderia é um dos mais 

importantes serviços de apoio ao atendimento dos clientes da hotelaria, seja hoteleira, industrial 

ou hospitalar.  

Bartolomeu (1998, p.11) acrescenta que “o serviço de lavanderia, rouparia e costura 

de um hospital são de suma importância para o hospital, pois a eficiência de seu funcionamento 

contribuirá para a eficiência do hospital”. Essa eficiência é diretamente proporcional ao controle 

de contaminações da roupa hospitalar.  

A roupa contaminada4 é gerada em hospitais, casas de saúde, asilos e similares, 

bem como no ambiente domiciliar (home care), em qualquer lugar que o cuidado dos doentes e 

enfermos é realizada. A natureza da sujidade na lavanderia depende da fonte, e nos níveis 

mais extremos, por exemplo, em ambientes domésticos hospitalares e de enfermagem, é 

provável que incluam sangue, exsudato de feridas, escarro, saliva, suor e urina, bem como 

vômito e fezes. Também é importante reconhecer que os resíduos do corpo ensanguentadas, 

tais como urina pode também servir como uma fonte potencial de infecção.  

O risco de transmissão de doenças para os trabalhadores do hospital e para os 

pacientes que mantém contato direto com a roupa é, na maioria, negligenciável. Os riscos 

apresentados da roupa ao homem e do homem à roupa são inúmeros e devem ser monitorados 

continuadamente.  

A identificação dos principais pontos críticos contribui para direcionar o foco no 

controle. Os pontos críticos podem iniciar no controle microbiológico da água, nos carrinhos de 

transporte internos, no processo de lavagem, nas superfícies de apoio da roupa, nas mãos dos 

manipuladores da roupa, na lateral dos veículos de coleta e entrega da roupa e nas rouparias 

de guarda da roupa limpa, tanto na lavanderia quanto nas unidades hospitalares. 

                                                
 
4 iii workshop: UFV, 18/10/2007. BALBINO; LAURO; FONTES; LISBOA.  
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Para Fijan (2005), Fijan et e all (2005, 2007), Fijan et e all (2012), conforme 

relatórios apresentados pelo RKI, o ciclo de lavagem apresentam diversos pontos críticos de 

controle e risco de recontaminação do enxoval hospitalar. 

Apesar dos poucos estudos, e não muito recentes, que relatam a infecção cruzada 

associada com roupa em pacientes e em trabalhadores de hospitais, o controle microbiológico 

de rotina não têm sido recomendado, o que pode explicar a carência de estudos mais recentes 

analisando contaminação nas roupas hospitalares. Esta ausência, no Brasil, pode ser entendida 

pela própria recomendação da instituição de controle sanitária do processamento da roupa 

hospitalar. 

De acordo com o manual Anvisa (2009, p. 38) tópicos 3.9.8 e 3.9.9: 
3.9.8 esterilização de roupas de serviços de saúde. 
O processamento normal da roupa não resulta em eliminação 
total dos microorganismos, especialmente em suas formas 
esporuladas, consequentemente, as roupas que serão 
utilizadas em procedimentos cirúrgicos ou procedimentos que 
exijam técnica asséptica, devem ser submetidas à 
esterilização após a sua lavagem. Roupas que serão 
submetidas à esterilização (campos cirúrgicos, capotes, etc.) 
não poderão ser submetidas à calandragem ou à passadoria a 
ferro. 
 
3.9.9 cultura de Material textile. 

Não há razão para se realizar cultura de material têxtil 
rotineiramente. Tal procedimento somente será indicado 
quando existir evidência epidemiológica que sugira que a 
roupa possa ser o veículo de transmissão de patógeno. (Grifo 
do autor). 

 

Apesar de parecer contraditório, se todas as recomendações forem aplicadas e as 

rotinas implantadas, segundo os principios das Boas Práticas na lavanderia, é possível 

corroborar com o item 3.9.9 (ANVISA) que “não existam razões para se realizar a cultura de 

material têxtil rotineiramente”.  

Porém, essa informação não exclui a necessidade do controle microbiológico como 

indicador higiênico-sanitário para identificar se, realmente, “todos os processos e rotinas 

implantadas na lavagem de roupa estão de acordo com os princípios das Boas Práticas 

na lavanderia”. (grifo do autor).  

Somente uma avaliação higiênico-sanitária poderá determinar a qualidade dos 

procedimentos e determinar a qualidade dos resultados higiênicos-sanitários. Os estudos 

realizados e relacionados ao enxoval hospitalar mostram que existem riscos de contaminações 
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higiênicos-sanitários na roupa processada e portanto, urge a necessidade do controle por 

bioindicadores.  

Arnold (1938), verificou que as contagens de bactérias caíram para zero após o 

último processo de calandragem da roupa, restando apenas formas esporuladas. Church e 

Loosli (1953), Konkewicz 2005) relatam, em contraposição aos estudos de Arnold, que as 

roupas sujas hospitalares5 continham, em media, 2x104 UFC/dm2, principalmente bacilos Gram-

negativos e bacilos sp., e que, a centrifugação final, pela centrifuga, contribui para a 

recontaminação da roupa limpa já lavada.  

De acordo com os resultados do estudo de Church e Loosli (1953) a contaminação 

na centrifugação, pela centrifuga, da roupa, após a lavagem, pode ser um dos principais pontos 

críticos de controle do enxoval hospitalar. As bactérias mais encontradas neste estudo foram 

Bacillus sp, Escherichia coli e outros Gram-negativos. 

 

Tabela 1 Contaminação pré e pós-centrifugação 
Etapas do ciclo de 

lavagem 

Microorganismos 

por cm2 

Microorganismos6 

por dm2 

Antes da lavagem 2.000 200.000 

Após a lavagem 10 1.000 

Após a centrifugação 2.300 230.000 

Após a calandragem 30 3.000 

Fonte: Church e Loosli (1953), Konkewicz 2005) adaptado pelo autor 
 

 

A centrifugação, pela centrífuga, representa um ponto de perigo e controle crítico 

por ser considerado um foco de recontaminação da roupa. A recontaminação ocorre pela 

aspiração de centenas de metros cúbicos do ar do ambiente da lavanderia, o qual, estando 

contaminado, necessariamente, aumentará o número de microorganismos na roupa.  

Outro fator relevante quanto a utilização das centrifugas é a excessiva manipulação 

da roupa pelo operador, principalmente com a roupa molhada e úmida. Os pontos críticos 

provocados por essa manipulação ocorrem com: a) a retirada da roupa molhada da lavadora 

                                                
 
5 Lençóis, fronhas e roupas de pacientes (pijamas e camisolas) apresentavam maior contaminação do 
que colchas e cobertores Lençóis de baixo apresentavam maior número de bactérias. A cabeceira das 
roupas de cama também demonstrou maior contaminação do que a parte dos pés da cama. 
6 Comparativo em UFC/dm2 para padronização desta pesquisa 
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convencional para um carrinho; b) o carrinho (sempre molhado) com roupas anteriores; c) a 

operação de centrifugação; d) a retirada da roupa da centrífuga para o (outro) carrinho (sempre 

úmido) e, e) retirada do carrinho para a secadora ou para a mesa pré-calandra. 

Na lavanderia, qualquer tipo de enxoval pode ser um ponto de contaminação. Kirby, 

Corporon e Tanner (1956), sugeriram a possibilidade de colchões e cobertores contaminados 

com bactérias coliformes estarem associados à aquisição de infecções urinárias por estes 

mesmos microrganismos em pacientes cateterizados. Gonzaga e colaboradores (1964) em um 

hospital de Cleveland, associaram a transmissão de Staphylococcus para recém-nascidos por 

meio de cobertores, fraldas e roupas contaminadas.  

English e colaboradores (1967) descreveram a ocorrência de infecção fúngica por 

Tinea pedis nos dedos e unhas dos pés de pacientes internados em um hospital psiquiátrico de 

Bristol, Inglaterra, causada por meias contaminadas. 

Os estudos demonstram que existem riscos e que necessitam de controle e de 

parâmetros limítrofes que possam garantir a qualidade higiênico-sanitária. 

Wetzler e colaboradores (1971, apud Konkewicz 2005) sugeriram limites máximo de 

tolerância de contagem bacterianas de 610/dm2 de esporos de Bacillus spp., na roupa limpa. 

Esse pode ter sido o primeiro parâmetro de um bioindicador sugerido para controle de riscos em 

roupas hospitalares. Porém, Walter e Schillinger (1974) e Christian et e all, (1982) afirmam que 

após a lavagem, o nível deve ser reduzido para menos de 20 UFC/dm2 isso equivale a uma 

completa remoção de patógenos.  

Church e Loosli (1971) apresentaram uma análise da roupa limpa colocada sobre 

camas que apresentou aumento de contaminação após 2 a 10 dias sem uso, principalmente as 

roupas mais expostas. Mesmo que o processo de lavagem, centrifugação, secagem e 

calandragem da roupa sejam os mais adequados possíveis, o resultado final não representa 

eliminação total de microrganismos, já que não significa um processo de esterilização. As 

roupas limpas podem sofrer diferentes tipos de contaminações durante o período de estocagem 

e, por convenção, poderia, então, ser estabelecido em 24 a 48 horas. O estoque da maior parte 

da roupa limpa deve ser centralizado na rouparia. 

Para Church e Loosli (1971, apud Konkewicz 2005), a contagem de microrganismos 

na roupa limpa aumenta com o passar dos dias, dependendo das condições de transporte e 

armazenamento. A roupa limpa, recém processada, apresentou variações nas contagens 

bacterianas de 0,8 a 20 bactérias/cm2, principalmente por Gram-positivos como Staphylococcus 
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spp. e Streptococcus spp., enquanto as bactérias Gram-negativas foram encontradas em 

quantidades inexpressivas. 

Para Barrie7 (1994) e Barrie et e all, (1994) a roupa é desinfetada durante o 

processo de lavagem tornando-se livre de patógenos vegetativos, mas não se torna estéril. 

Steere e colaboradores (1975) relatam um surto de gastroenterite por Salmonella typhimurium, 

que envolveu pacientes e trabalhadores, em um hospital americano. A fonte de contaminação 

para alguns funcionários da lavanderia acometidos pela doença foram os lençóis contaminados.  

Standaert e colaboradores (1994) demonstraram a transmissão de Salmonella 

hadar, causando gastroenterite em funcionários da área suja da lavanderia, através do 

manuseio com roupas contaminadas.  

Balm, M.N.B et e all, em artigo do Journal of Hospital Infection, 2012 estudou o surto 

de Bacillus Cereus associado ao trabalho de construção ao lado de um Hospital da 

Universidade Nacional de Cingapura e as práticas da lavanderia. 

Com relação à contagem microbiana o estudo em Singapura encontrou 40% de 

cobertores com cultura positiva, o que inclui 20% de Pseudomonas e esporos aeróbicos cada. 

40% dos carrinhos (interno) e 34% tampas tiveram resultados positivos para Pseudomonas e 

34%. Em 16,7% cresceu Pseudomonas e esporos aeróbios. Em 20% do vestimento dos 

cirurgiões mostrou cultura positiva para esporos aeróbicos. Em 20% de ações do paciente 

mostrou cultura positiva para Klebsiella. Em 20% das capas de almofadas foram positivos para 

esporos aeróbios. 

De um total de 69 amostras analisadas, 5 amostras de cobertores, lençóis, aventais, 

carrinhos e fronhas foram utilizadas e das vestimentas de cirurgiões e roupas centrifugadas 

foram 6 de cada. Todas apresentavam contaminações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
7 BARRIE, D. How Hospital Line and Laundry are Provided. Journal of Hospital infection. [S.l.], v. 27,1994. 
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Tabela 2 Tipos de tecidos e frequencia de amostras. 
Tipos de superfícies / tecidos Amostras 

Cobertor 5 

Vestimenta de cirurgião 6 

Centrífuga 6 

Lençol 5 

Avental 5 

Carrinhos 5 

Fronhas 5 

Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068780/table/t4-ijhs-3-1-0033/ 

 

O objetivo era o de descrever a investigação e dificuldades de gestão posterior para 

controlar o surto. Revisões de casos foram realizados em todos os pacientes com o grupo B. 

cereus recuperado a partir de amostras clínicas. A amostragem ambiental generalizada também 

foi realizada seguida de revisão dos sistemas de ventilação de hospitais, limpeza doméstica e 

práticas de lavandaria.  

Novas descobertas de B. cereus foram encontradas a partir de 171 pacientes 

durante um período de seis meses, coincidindo com larga escala de trabalho de construção ao 

lado do hospital. A maioria, 146 pacientes (85,4%) apresentou bacteriemia, com 46 (26,9%) 

necessitando de tratamentos prolongados com vancomicina ou outras intervenções. 

A amostragem confirmou extensa dispersão no ar dentro do hospital, incluindo 

quartos de isolamento e enfermarias climatizadas. A roupa do hospital foi fortemente 

contaminada com 7.403 UFC/cm2 com intervalo de confiança de 95% (de 6.349 a 8.457 

UFC/cm2) por 30 toalhas amostradas e armazenadas de maneira imprópria sem proteção em 

sacos plásticos. Com armazenamento em sacos de plástico, hermeticamente fechados, houve 

queda porém ainda apresentou alto índice de contaminação com 4.437 UFC/cm2, (de 3.125 a 

5.750 UFC/cm2). Com armazenamento em sacos de lona porosos o resultado foi de 166 

UFC/cm2, (de 76 a 256 UFC/cm2).  

As intervenções introduzidas, incluída a revisão das práticas de lavanderia, 

transporte e armazenamento de roupa hospitalar e toalhas, alvejante à base de cloro, e 

modernização de sistemas de ventilação em todo o hospital, favoreceu a volta do número de 
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casos clínicos aos níveis basais dentro de três meses, apenas para subir novamente após 

relaxamento das práticas de lavanderia (grifo do autor). 

A conclusão do trabalho de construção ao lado do hospital Cingapura incentivou a 

forte contaminação do ar e do meio ambiente com Bacillus spp., supostamente responsável 

pelo surto descrito. A falha nas boas práticas da lavanderia permitiu o ressurgimento de casos 

clínicos, particularmente entre pacientes imunocomprometidos.  

Apesar destes e outros poucos relatos relacionando a aquisição de infecções por 

meio da roupa, estudos mais recentes estão deixando bastante evidentes que a eliminação da 

carga microbiana ambiental pouco interfere na diminuição das taxas de infecções nosocomiais.  

Para Bacelli, Abdala, Braz, Carmo, Lima, Khouri, Zângaro (2005), as roupas 

hospitalares representam todo e qualquer material de tecido utilizado dentro de hospitais e que 

necessitam passar por um processo de lavagem e secagem para sua reutilização.  

No estudo realizado em lavanderias hospitalares, ficou evidente que algumas 

classificações de roupas não estavam dentro dos parâmetros (20 UFC/dm2) defendidos por 

Walter e Schillinger (1975), Christian et e all, (1982) que afirmam que, após a lavagem, o nível 

deve ser reduzido para menos de 20 UFC/dm2 isso equivale a uma completa remoção de 

patógenos.  

Para Mesiano (sd), alguns surtos apontados tem como fonte provável de infecção, a 

roupa hospitalar, conforme apresentado no quadro a seguir. 

  

Quadro 1 Roupas sujas como fonte de surto e infecção hospitalar 
SURTO EVIDÊNCIAS PUBLICAÇÃO 
Febre Q  

(funcionários da  
lavanderia). 

Manuseio e separação das roupas sem 
utilização EPI adequados. 

Am J. Hygien 
1949. 47: 76-81 

Infecções por Tinea pedis  
(internos de asilos). 

Lavagem de roupas sem aplicação de 
desinfetante. Uso comunitário de meias. 

Brit Med Journal 
1967. 3: 136-139 

Dois casos de meningite por 
Bacillus cereus. 

 (pós-operatório). 

Possível multiplicação do microorganismo 
na roupa suja embalada em plástico. 
Incapacidade de eliminar os esporos 
durante o ciclo, incluindo calor (71°C) e 
desinfetante. 

Epidemiol Infect 
1994. 113(2): 297-

306 

Salmonelose  
(residentes de asilo e 

funcionários da lavanderia). 

Não se alimentavam das refeições 
oferecidas no local. Não tinham contato 
com os internos. Negligência no uso dos 
EPIs. 

Infect Control Hosp 
Epidemiol 

1994. 15(1): 22-6 

Infecções hospitalares por 
Streptococcus pyogenes 

 (berçário). 

Uso de mini lavanderia separada para as 
roupas dos neonatos, com possível 
quebra nas rotinas. 

Lancet 1995. 
345(8964): 1574-5 

Fonte:  Mesiano,  Rosa.  d isponíve l  em: www.anvisa.gov.br/divulga/sentinelas/lavanderia.doc 
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Parece claro que a adoção de rotinas adequadas referentes ao recolhimento, ao 

transporte e ao processamento da roupa suja, distribuição e armazenamento da roupa limpa, 

além da proteção adequada dos funcionários que manuseiam com roupa suja, deveria prevenir 

qualquer potencial de infecção cruzada.  

O eficiente processamento das roupas hospitalares depende basicamente de uma 

boa operacionalização do serviço, da adequada área física, de equipamentos modernos, de um 

administração competente, treinamento com contínua capacitação do pessoal.  

A meta principal a ser atingida, após o processamento da roupa, é a redução das 

contagens microbianas para níveis aceitáveis, ou seja, livre de patógenos em quantidade e 

qualidade suficientes para transmitir doenças. Mas quais são esses níveis aceitáveis? 

No Brasil, não foram encontradas, na literatura, valores que definam os níveis 

toleráveis e os limites dos indicadores e dos bioindicadores para o processamento da roupa 

hospitalar. Para os indicadores, a maioria tem foco gerencial retratando a produção por quilo de 

roupa, custo por quilo de roupa lavada e taxas de relave. Esses dados não podem ser 

considerados como parâmetros finais, pois são, na maioria, particulares a cada instituição. 

Esses indicadores são difundidos, na maioria das vezes, pelos fabricantes de produtos 

químicos de lavagem, ou alguns consultores.  

As associações, sindicatos ou outras instituições de classe não validam ou limitam 

esses indicadores como medidas de desempenho e qualidade da lavanderia. Não há como 

buscar, como benchmark, uma avaliação comparativa de desempenho por esses indicadores 

pois as variáveis de cada unidade hospitalar são elevadas. 

Quanto aos bioindicadores, que podem contribuir com a garantia da segurança 

sanitária da roupa lavada, algumas lavanderias citam que já foram realizadas porém não se 

lembram quando, quais os parâmtros, os limites e a frequência dessas avaliações. É possível 

concluir que, nas lavanderias pesquisadas, inexistem no Brasil.  

 

2.2 Indicadores de desempenho empresarial 

 

Segundo Bellen (2005) o termo indicador é uma medida que resume informações 

relevantes sobre um fenômeno particular. Seguem alguns requisitos universais e devem servir 

de modelos de realidade, para tanto, devem ser mensuráveis, disponíveis acessíveis, aceitáveis 

e padronizados.  
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Para Stroeher e Freitas (2008) devem ser relevantes à tomada de decisões, 

comparáveis no histórico da organização e com evolução da concorrência e, principalmente 

compreensíveis. Para Tachizawa (2007) é uma relação matemática que resulta em uma medida 

quantitativa, identifica-se em um estado do processo ou resultado deste e associa-se a metas 

numéricas preestabelecidas.  

É um conjunto de dados sobre pessoas, processos, métodos e que, com as  

ferramentas adequadas geram, analisam, expõem, descrevem, avaliam e revisam posturas e 

informações sobre as múltiplas dimensões do desempenho nos níveis individuais, grupais, 

operacionais e gerais da organização, em seus diversos elementos constituintes e cenários 

econômicos (MACEDO-SOARES; RATTON, 1999). 

Afirma Bossell (1999, apud Bellen 2005, 62), parafraseando Einstein, que “os 

indicadores devem ser simples, pois expressam um compromisso, porém não mais do que 

simples”.  

Para Hammond et e all (1995 apud Bellen 2005) os indicadores são informações 

mensuradas como pontos de observação e partida para verificação de gap entre o que é e o 

que deveria ser. Os indicadores são dados primários coletados que são analisados gerando 

informações que são apresentados como índices, conforme mostra-se na pirâmide de 

informações na figura a seguir: 

 

Figura 6 Pirâmide das informações de Hammond 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Adaptada de Hammond et e all (1995) 

 

 

Os indicadores são apresentados sob a forma de tabelas, de gráficos e mapas, 

precedidos de uma ficha contendo a descrição das variáveis utilizadas em sua construção, a 
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justificativa e, em casos específicos, comentários metodológicos, incluindo, ao final da 

publicação, um glossário com a conceituação da terminologia utilizada (TACHIZAWA 2007).  

Contemplam uma série histórica e abrangem informações sobre o a atividade, sobre 

as unidades de negócios, se possível, permitindo o acompanhamento dos fenômenos 

ambientais (políticas econômicas etc.) ao longo do tempo e o exame de sua ocorrência.  

O objetivo do indicador é a redução da distância entre o conceito abstrato e a 

tomada diária de decisão no processo de desenvolvimento perene e sustentável da empresa. É 

um elemento para os tomadores de decisão que necessitam dos dados para avaliar 

desempenhos em relação às metas e objetivos estabelecidos. O indicador fornece a base para 

o planejamento de ações futuras e novas decisões. (BELLEN 2005). 

Nas organizações, são definidos como indicadores de desempenho empresarial 

pois contemplam o todo organizacional. Esses indicadores podem ser Institucionais, 

Econômicos, Qualitativos e Socioambientais.  

Quadro 2 Indicadores de desempenho empresarial 
Econômicos Qualidade Sócio ambientais 

Estratégico 

Visão de mercado Produtos e serviços Stakeholder 

Governança Produtividade Responsabilidade 
social do entorno 

Reatividade Custo do produto/serviço Responsabilidade 
social funcionários 

Percepção do cliente Taxa de Inovação Taxa de Treinamento 
e desenvolvimento 

Credibilidade geral Lead Time do Processo Ação direto no 
Meio ambiente 

Tático Gestão e 
desempenho interno Qualidade da tarefa Ações indireta no 

meio ambiente 

Institucionais Adesão e Estoque 
de clientes Taxa de Recall Ações sociais e 

ambientais externas 
Fonte: Bellen 2005. 

 

 

Os indicadores de desempenho são úteis para suprir tal necessidade, uma vez que 

eles sintetizam as informações quantitativas e qualitativas que permitem a visualização da 

eficiência e da efetividade da empresa no uso dos recursos disponíveis para a geração de um 

produto final, do ponto de vista econômico, ambiental e social (CANTARINO, 2003). 
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Os indicadores podem ser estratégicos, táticos e operacionais. Podem ser 

considerados indicadores8 de desempenho, de qualidade, financeiros, de mercado, de tempo, 

de custos, dos processos operacionais e os de recursos humanos etc. A matriz três-por-três ou 

“matriz quantum de medição de desempenho” é um dos modelos de indicadores apresentados 

no quadro 3.  (HRONEC, 1994).  
Segundo Hronec (1994), as medidas de desempenho são sinais vitais da 

organização e elas qualificam e quantificam o modo como as atividades ou “outputs” de um 

processo atingem suas metas, assim as medidas de desempenho respondem à pergunta como 

você sabe?" 

A gestão dos indicadores requer monitoramento rigoroso, avaliações constantes e 

mudanças necessárias de rumo, se necessário. Os indicadores devem ser adequados e 

propostos para dirigir a organização rumo do sucesso. É o guia do negocio. Além de servirem 

para medir resultados da organização, servem, para comparar estratégias e adotar lógicas 

comparativas, mensurando o desempenho da empresa.  

Para Hronec (1994) um produto com desempenho apropriado deverá obter um nível 

de “adequação ao uso” que satisfaça os requisitos, necessidades e expectativas dos clientes, 

assim vários produtos ou serviços podem servir para a mesma finalidade básica mas ter 

diferentes especificações, logo estas diferentes especificações vão requer uma diferença nos 

seus projetos a qual se reflete no valor de custo dos produtos e serviços. Esta alternativa pode 

agregar ou não custos ao projeto mas segundo a experiência aumenta o valor de estima e de 

qualidade percebida pelo cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
8 www.consultoriaconceito.com.br; email: conceito@consultoriaconceito.com.br 
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Quadro 3 Matriz quantum de medição de desempenho 

Desempenho quantum 
Valor Serviço 
Custo Qualidade Tempo 

Organização 

Estratégico Empatia 
Produtividade 
Confiabilidade 
Credibilidade 
Competência 

Velocidade 
Flexibilidade 

Responsividade 
Maleabilidade 

Financeiro 

Operacional 

Processo 
Inputs Conformidade 

Produtividade 
Velocidade 

Flexibilidade Atividades 

Pessoas 

Remuneração Confiabilidade 
Credibilidade 
Competência 

Responsividade 
Maleabilidade Desenvolvimento 

Motivação 
Fonte: matriz Quantum HRONEC, 1994 

 

 

Definir indicadores para medir os resultados passou a ser de extrema importância 

para o sucesso empresarial, entretanto, é importante saber determinar o que medir? Quais os 

dados mais relevantes? Como serão utilizados nessa mensuração? É, principalmente, saber 

como essa medição pode contribuir na tomada de decisão em função do seu planejamento 

estratégico e das dinâmicas ambientais.  

Para Drucker (2002, p. 212), “uma empresa precisa chegar a um decisão 

examinando seu próprio negócios, seu próprio mercado e sua própria concorrência e definindo 

onde poderão surgir novos concorrente. Isso se faz com métrica”.  

Os indicadores são fundamentais por mensurar os resultados da empresa. São 

desenvolvidos de acordo com a realidade de cada empresa, focando os principais pontos que a 

afetam. Indicador é um instrumento de medida de desempenho. 

 

2.2.1 Principais indicadores de desempenho: 

 

Para Drucker (2002) informações são dados dotados de relevância e propósito. 

Uma empresa precisa decidir de que informações necessita para operar seus negócios, caso 
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contrario se afogará em dados. Para Banker, Potter e Srinivasan (2000) as medidas não-

financeiras são melhores indicadores de desempenho-futuro do que as medidas financeiras. 

Para Kaplan (1997) a medida de desempenho tradicional baseada em medidas 

financeiras contém uma visão limitada e induz à otimização do curto prazo dificultando a 

avaliação de novos investimentos e a introdução de novos produtos. Além disso, faltam 

medidas de desempenho sobre qualidade, produtividade e estoques.  

O objetivo principal dos indicadores é mapear e colocar a empresa no caminho 

certo. Criar indicadores para avaliar o desempenho é desenvolver instrumentos de 

realimentação para o gerenciamento. É a comunicação da empresa com o sucesso. Alguns 

indicadores são clássicos para o controle financeiro e de gestão de uma empresa. Os principais 

indicadores para as MPEs, são os financeiros conforme mostra o quadro a seguir: 

 

Quadro 4 Indicadores para MPEs. 
Principais 

indicadores Vantagens 

Faturamento Indicador do crescimento de vendas no período. 

Recebimento Verificar a inadimplência e tornar a cobrança mais 
eficiente. 

Custos fixos Controlar o custo fixo. 

Ticket Médio Analisar o valor médio por venda. 
Nível de 

endividamento Verificar a relação dos empréstimos. 

Lucratividade Controlar o resultado do negócios. 
Fonte: Indicadores MPEs SEBRE 2005. 

 

Para Drucker (2002), nenhuma medida escolhida será perfeita, porém, é 

fundamental que ela seja adequada à realidade da empresa, qualquer medida escolhida trará 

consigo uma margem de erro, portanto não se pode esperar uma leitura precisa. O importante é 

que as medidas escolhidas demonstrem a tendência apontando se a empresa está indo na 

direção certa.  

A leitura por indicadores é um hábito que nasce com a aplicação da estrutura da 

organização pontuada pelo planejamento, organização, direção e controle (PODC), 

principalmente quando a empresa nasce baseada na oportunidade visualizada pelo seu 

fundador/empreendedor.  
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Quando a empresa nasce baseada apenas na necessidade de sobrevivência do 

fundador/empreendedor a visão não está na leitura dos indicadores, mas somente nos dados 

do faturamento e no caixa. 

De acordo com a Global Entrepreneurship Monitor – GEM (2006) as empresas 

podem ser geradas por oportunidade e por necessidades, o Brasil gera muito mais negócios por 

necessidade, o que pode justificar o índice de mortalidade empresarial brasileira. O 

desempenho depende da integração de todas as atividades desde a formulação das estratégia 

até o resultado.  

O gerenciamento de desempenho pode mudar comportamentos, melhorar 

atividades e mostrar onde se encontram os problemas.  

Para Juran (1992) gerenciar é controlar. Sem controle não há gerenciamento. Sem 

medição não há controle. Para Deming (1990) não se gerencia o que não se mede. Não se 

mede o que não se define. Não há sucesso no que não se gerencia. Para Hamel e Prahalad 

(2005) a evolução é estática e, portanto será lenta e baseada em pequenas mutações 

genéticas.  

Definir indicadores para medir os resultados passou a ser de extrema importância 

para o sucesso empresarial, entretanto, é importante saber determinar o que medir, quais os 

indicadores são mais relevantes e quais fundamentos serão usados nessa mensuração. 

Recorrer a um excesso de métricas pode constituir um erro grave, pois, pode se perder o foco 

da análise. O gestor deve medir o estritamente necessário. 

Alguns indicadores podem ser selecionados ou um conjunto de informações desses 

indicadores em função da dimensão e das necessidades da empresa, como os baseados nas 

demonstrações financeiras, os utilizados pelo Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), os 

indicadores do Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores do Premio de Competitividade para 

MPEs. 

Os indicadores baseados nas demonstrações financeiras representam o 

desempenho contábil da empresa e sua eficiência gerencial. Os utilizados pelo PNQ envolvem 

um conjunto amplo de indicadores conhecidos internacionalmente e são utilizados por uma boa 

parte de empresas brasileiras.  

O BSC se constituem na atualidade, como uma ferramenta usada mundialmente por 

uma grande quantidade de empresas, por estarem disseminados e por serem reconhecidos 

como uma moderna ferramenta de auxiílio à gestão. Os indicadores do prêmio MPEs estão 

sendo abordados pela relevância do foco: as micro e pequenas empresas brasileiras. 
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2.2.2 Indicadores de demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras compreendem as operações realizadas numa 

organização traduzidas em moeda e organizadas de acordo com as normas e técnicas 

contábeis (BLATT 2001).  

Os principais indicadores são conhecidos como índices de estrutura de capitais 

como: o nível de endividamento da empresa; índice de liquidez ou solvência: capacidade de 

pagamento e o grau de solvência; índice de rentabilidade ou lucratividade: desempenho global 

da empresa e a capacidade de gerar lucros. 

O índice de rotação de atividade ou de prazos médios mede a eficiência da 

organização em gerenciar seus ativos, tais como, contas a receber, contas a pagar e giro do 

estoque. Revela, basicamente a politica de compra estocagem e venda da empresa. 

A Necessidade de Capital de Giro (NCG) é obtida pela análise conjunta dos prazos 

médios, revelando as estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade da organização, 

mostra o excesso ou a falta de Ativos Circulantes Operacionais (ACO) em relação aos Passivos 

Circulantes Operacionais (PCO), enfocando as compras, seu processamento e estocagem, 

suas vendas, o recebimento das duplicatas e o pagamento de fornecedores, salários, impostos 

e outros encargos operacionais.  

 

 

2.2.3 Indicadores de qualidade PNQ 

 

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), desde 1991, vem disseminando através 

dos ciclos anuais do PNQ o Modelo de Excelência da Gestão (MEG) com o objetivo de 

aumentar a competitividade das organizações brasileiras. O MEG é constituído por oito critérios: 

a Liderança; Estratégias e planos; Cliente; Sociedade; Informações e conhecimento; Pessoas; 

Processos e Resultados. 

De acordo com a FNQ (2007): 
“os indicadores de desempenho compreendem os dados 
que quantificam as entradas (recursos e insumos) os 
processos e as saídas (produtos) o desempenho de 
fornecedores e a satisfação das partes interessadas. São 
usados para acompanhar o desempenho ao longo do tempo. 
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Para definir os indicadores é necessário observar os fundamentos da “geração de 

valor” e da “orientação por processos e informações”. O fundamento da geração de valor diz 

respeito ao alcance de resultados consistentes, de forma a assegurar a perenidade da 

organização, evidenciada pelo aumento de valor tangível e intangível de forma sustentada para 

as partes interessadas.  

A orientação por processos e informações diz respeitos a: 
“compreensão e segmentação do conjunto das atividades e 
processos da organização que agreguem valor para as 
partes interessadas, sendo que a tomada de decisões e 
execução de ações deve ter como base a medição e análise 
do desempenho, levando-se em consideração as 
informações disponíveis, além de incluir os riscos 
identificados (FNQ 2007). 
 
 

2.2.4 Indicadores do premio de Competitividade para MPEs 

 

Com o objetivo de promover maior sensibilização dos conceitos sobre 

competitividade, qualidade, gestão, inovação, produtividade e buscando auxiliar no 

desenvolvimento das MPEs do Brasil, a FNQ, o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e o 

Sebrae Nacional se uniram para lançar o Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas 

Empresas. 

O MEG do PNQ e o Premio de Competitividade para MPEs, avaliam como indicador 

os critérios da liderança, da estratégia e econômicos-financeiros (SEBRAE, 2005). 

O MEG do PNQ e o Premio de Competitividade para MPEs, avaliam a gestão da 

empresa abrangendo a maneira como é conduzida a função de liderança do negocio; como são 

desenvolvidas as estratégias e os planos em seus negócios; o relacionamento com mercados e 

clientes; o relacionamento com a sociedade; a organização e o uso de informações para a 

condução da gestão; o desenvolvimento das pessoas envolvidas nos processos; a maneira 

como os processos são gerenciados e os resultados obtidos pela empresa (SEBRAE, 2005). 
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Quadro 5 Indicadores MEG e PNQ 
Critério Indicador 

Liderança 

Participação do empresário em treinamento (últimos 3 anos) 
Divulgação do desempenho do negocio, a visão, planos de ação e metas 
A análise e implementação das sugestões de melhorias feitas pelo empregados 
A avaliação do desempenho global dos indicadores da organização 

Estratégias e 
plano 

Estratégias para atingir a visão. Gestão de informações internas e externas 
Os planos de ação das estratégias elaborados, acompanhados e monitorados 
A empresa utiliza indicadores que permitam avaliar o seu funcionamento 
Os indicadores utilizados dispõem de metas de curto e/ou longo prazo 
Os diferentes tipos de clientes são agrupados, suas necessidades identificadas 
As reclamações e sugestões dos cliente são recebidas e tratadas 
A satisfação dos clientes é avaliada por pesquisa ou outra ferramenta de medição 
São implementadas ações para intensificar a satisfação dos clientes 
Existe uma atuação ambientalmente responsável 
O consumo de agua e energia elétrica e controlado 
A responsabilidade social é promovida por meio de ações 
Identificação sobre a atividade que atua e sobre a concorrência 
A empresa utiliza tecnologia da informação para apoiar a execução dos processos 
Melhorias e inovações nos produtos, serviços, processos e instalações 
As funções e responsabilidades dos empregados são claramente definidas 
Desempenho dos empregados reconhecido. Indicador: frequência no trabalho 
Treinamentos. Indicador: percentual de horas empregadas em treinamento 
Saúde e segurança. Indicador: frequência de acidentes no trabalho 
O bem-estar do empregado. Indicador: percentual de satisfação dos empregados 
Os processos identificados e executados com padrões documentados e 
monitorados de modo a identificar o problema 
Produtividade e a qualidade dos produtos/serviços. Indicadores: produtividade dos 
empregados, % de produtos/serviços com falha, número de entregas no prazo 
Os fornecedores selecionados e avaliados quanto ao seu desempenho. 
Indicador: percentual de produtos/serviços recebidos dentro das especificações 

Econômico-
financeiros 

O aspecto econômico-financeiros da empresa são monitorados – lucratividade e 
rentabilidade. 

Fonte: adaptado de SEBRAE 2005. 

 

Nos anos 1980 e 1990, reconhecendo as limitações da gestão baseada somente em 

indicadores financeiros, as empresas adotaram a qualidade como referencial organizacional, 

empenhando-se em conquistar prêmios nacionais, como o Malcolm Baldrige, nos Estados 

Unidos, Deming Prize, no Japão e o EFQM, na Europa.  

Entretanto, assim como os indicadores financeiros apenas a qualidade também não 

era insuficiente (KAPLAN; NORTON, 2000). 

 

2.2.5 Indicadores BSC 
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A crença de que os métodos existentes de avaliação do desempenho empresarial 

baseados nos indicadores contábeis e financeiros estavam prejudicando a capacidade das 

empresas de criar valor econômico, fez com que o Instituto Nolan Norton, patrocinasse, no 

início dos anos de 1990, um estudo com um ano de duração em diversas empresas, tendo 

como objetivo resolver os problemas de mensuração de resultados (KAPLAN; NORTON, 2000). 

Os autores afirmam que: 
Os indicadores financeiros se mostravam incapazes de 
refletir as atividades criadoras de valor relacionadas com os 
ativos intagíveis da organização: as habilidades, as 
competências e a motivação dos empregados; os bancos de 
dados e as tecnologias da informação; os processos 
operacionais eficientes e sensíveis; a inovação nos produtos 
e serviços; os relacionamentos com os clientes; a fidelidade 
de clientes; e a imagem da organização nas esferas 
políticas, regulatórias e sociais. (KAPLAN; NORTON, 2000, 
p. 7). 

 

 

Para Kaplan e Norton (1997), existe um grupo de medidas essenciais de resultados 

comum a todos os tipos de empresas. As medidas de desempenho são distribuídas em quatro 

perspectivas: financeiras, de clientes, dos processos internos do negócio e do aprendizado e 

conhecimento.  

Um processo de implantação de medições sem a participação, comprometimento e 

liderança da alta cúpula finaliza no fracasso.  

 

Quadro 6 Indicadores genéricos do Balanced Score Card 

Perspectiva Indicador 

Financeira 
Retorno sobre o capital investido (ROCE); Margem líquida, Fluxo de 
caixa; Taxa de crescimento da receita de vendas; Valor econômico 
agregado. 

Clientes Participação no mercado; Retenção, Captação, Satisfação e 
Lucratividade de clientes. 

Processos internos 
de negócios 

Retorno sobre o investimento (ROI), taxa de aceitação de novos 
produtos, Níveis de estoque, Índice de falta de produtos, Pedidos 
perfeitos, Paradas não planejadas, Qualidade do produto, Tempo de 
resposta, Processos de inovação, Processos de operações e 
Serviços de pós-venda. 

Aprendizagem e 
Crescimento 

Satisfação, Retenção e Produtividade dos funcionários; 
Disponibilidade dos sistemas de informações 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997). 
 

 



 
 

43 
 
 

A figura a seguir apresenta a estrutura gráfica do BSC. 

 

Figura 7 Estrutura gráfica do BSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Kaplan e Norton (2000) 

 

Os autores afirmam que o BSC é um modelo geral para representar a estratégia por 

meio de objetivos específicos, que podiam ser interligados através de relações de causa e 

efeito, ao longo das suas quatro perspectivas. O modelo alinha processos, pessoas e 

tecnologias com a proposta de valor para os clientes e com os objetivos dos clientes e 

acionistas (KAPLAN; NORTON, 2000). 

A figura a seguir procura demonstrar esta relação de causa e efeito proposta pelo 

BSC. Pode-se ter que, se aumentar a capacitação dos funcionários então diminui o índice de 

defeitos (devoluções). Se diminuir o índice de devoluções então aumenta a satisfação dos 

clientes. Se aumentar a satisfação dos clientes então aumenta a participação de mercado. Se 

aumentar a participação de mercado então aumenta o volume da receita. 

 

 

Figura 8 Mapa estatégico de Kaplan e Norton 
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Fonte: Kaplan e Norton (2000).  

 

Kaplan e Norton (2000, p. 50) alertam que “a construção do BSC não deve ser nem 

a busca dos melhores indicadores nem um exercício de benchmarking para descobrir o que 

outras empresas estão medindo em seus scorecards”. O processo de desenvolvimento do 

scorecard deve ter os seguintes passos: Avaliar o ambiente competitivo; Conhecer as 

preferências e segmentos dos clientes; Criar uma estratégia capaz de gerar desempenho 

financeiro extraordinário; Articular o equilíbrio entre crescimento e produtividade; Selecionar os 

segmentos de clientes alvo; Identificar os processos críticos do negócio, para o cumprimento da 

proposição de valor e para a realização dos objetivos financeiros de custo e produtividade e 

Desenvolver as habilidades, competências, estímulos, banco de dados e tecnologia 

imprescindíveis à excelência nos processos internos e ao fornecimento de valor para os 

clientes. 

Os indicadores exemplificados pelo PNQ, pelo Prêmio de Competitividade para 

MPE’s e pelo BSC, ampliam a quantidade de indicadores buscando, com isso, não só 

acompanhar o desempenho econômico e financeiro da empresa, mas de uma forma bem mais 

ampla, acompanhar o desempenho dos objetivos gerais em todos os níveis, de sua estratégia 

empresarial, de seu plano de metas e de sua gestão de recursos materiais e humanos. 

Grandes corporações utilizam ferramentas sofisticadas baseadas na tecnologia da 
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informação, na maioria das vezes com grandes investimentos, para o acompanhamento 

constante de seus indicadores. Entretanto não pode ser este um fator limitante para que as 

lavanderias classificadas como MPE’s deixem de implementar o acompanhamento do 

desenvolvimento do negócio com a utilização de indicadores.  

Cada empresa deve decidir quantos e quais indicadores devem ser utilizados, de 

acordo com o seu nível de competitividade e de suas estratégias. Uma organização é um 

resultado de métodos, processos, produtos/serviços e pessoas. O ambiente (resultado) de 

trabalho é constituído e fortalecido pela soma da estrutura, dos processos e da competências 

das pessoas. 

Na lavanderia o crescimento de vendas (faturamento), quantidade de peças 

lavadas, a taxa de relave, taxa de danos são os indicadores mais utilizados na avaliação dos 

gestores. Outros indicadores como absenteísmo, rotatividade, são avaliados esporádicamente. 

A taxa de acidentes depende do nível de gestão de segurança implantado na lavanderia. 

Esses indicadores são financeiros e operacionais. Não contemplam a qualidade da 

higiene e limpeza do enxoval lavado. Na lavanderia dois outros indicadores devem ser 

aplicados com relevância: o indicador de sustentabilidade e os bioindicadores. 

O indicador de sustentabilidade permite avaliar a qualidade ambiental e utilização 

dos insumos utilizados na lavanderia e a sua política de gestão de resíduos. 

Os bioindicadores apresentam a qualidade sanitaria que é o foco e a exigência legal 

do processamento do enxoval hospitalar. Nesse contexto incluem-se os pontos de perigo e 

pontos críticos de controle ambiental e de processos na lavanderia e no ciclo de lavagem do 

enxoval hospitalar.  

No ambito hospitalar, a qualidade pode ser mensurada pelos indicadores da 

Organização Nacional de Acreditação. A lavanderia é incluida no processo de acreditação nos 

níveis 1, 2 e 3. 

 

2.3 Indicadores da Organização Nacional de Acreditação - ONA 

 

O termo acreditação quer dizer: ter boa reputação, ser digno de confiança. A 

acreditação nasceu em 1910 quando Dr. Enerst Codman, cirurgião americano, criou um sistema 

de padronização hospitalar. É um método de estímulo, avaliação e certificação externa da 

qualidade de serviços de saúde, que tende a garantir a qualidade da assistência por meio de 
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padrões previamente definidos. É um programa de educação, e não uma fiscalização9.  

Em 1913 o Colégio Americano de Cirurgiões adotou o sistema para que fosse 

utilizado nos hospitais. Em 1917 foi adotado um documento que continha cinco padrões 

mínimos para hospitais. Em 1918 ele foi aplicado e, em 692 hospitais dos Estados Unidos, 

apenas 89 estavam dentro dos padrões. Mas foi o Dr. Arthur W. Allen, presidente do Colégio 

Americano de Cirurgiões que iniciou a criação do programa de padronização chamado 

“Comission on Accreditation of Hospitals”. Em 1953 essa comissão criou os padrões 

necessários para que uma instituição pudesse ser acreditada. 

O Brasil tem uma instituição acreditadora, que é a CBA, Consórcio Brasileiro de 

Acreditação de Serviços de Sistema de Saúde. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Paraná e Rio Grande do Sul foram os pioneiros nessa busca pela qualidade do atendimento. 

O Ministério da Saúde coordenado pelo Departamento de Avaliação de Política e 

Saúde desenvolveu esse projeto baseado no Manual de Acreditação desenvolvido pela 

organização Pan-americana de saúde, com profissionais de diferentes áreas para chegar a uma 

versão do Manual de Acreditação hospitalar de acordo com os “moldes” brasileiros. 

 

2.3.1 Objetivos da acreditação 

 

A acreditação tem como objetivos garantir a qualidade do serviço de saúde, permitir 

o aprimoramento da atenção hospitalar, implantar um processo de avaliação e certificação da 

qualidade dos serviços.  

Para conseguir a acreditação é necessário alguns requisitos de liderança e 

administração (direção, gestão de pessoas, administrativa, financeira, materiais, suprimentos e 

qualidade); de organização profissional (corpo clinico, enfermagem, técnico e profissional); dos 

serviços de atenção ao paciente (atendimento, internação, ambulatorial, emergêncial, 

transferência e assistência farmacêutica, nutricional, atendimento cirúrgico, tratamento intensivo 

etc.); diagnóstico (processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos); serviços técnicos 

(sistema de informação do paciente, gestão de equipamentos e tecnologia médico-hospitalar; 

prevenção, controle de infecções e eventos adversos, seguranças e saúde ocupacional, apoio 

laboratorial, assessoria técnica aos clientes); abastecimento e apoio logístico (processamento 

de roupas, de materiais e esterilização, qualidade da água, suprimentos, higiene, gestão da 

                                                
 
9 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acreditacao_hospitalar.pdf 
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segurança, de resíduos, armazenamento e transportes); infraestrutura (gestão de projetos e 

estrutura físico-funcional, manutenção predial, documentação da planta física, estrutura física, 

sistema elétrico e manutenção geral); ensino e pesquisa para hospitais que adotam o ensino e 

pesquisa: (educação continuada, biblioteca e informação científica). 

 

2.3.2 Os critérios da acreditação 

 

Os critérios de acreditação estabelecidos pela Organização Nacional de Acreditação 

(ONA), em função da adequação do hospital e, de acordo com o Manual das Organizações 

Prestadoras de Serviços Hospitalares10 podem ser classificados como Nível 1 (Acreditado) por 

atender aos requisitos básicos de habilitação do corpo funcional, atendimento aos requisitos 

fundamentais de segurança e estrutura básica para garantir a assistência. 

No nível 2 (Acreditado Pleno) por atender aos requisitos básicos e procedimentos 

padronizados pela existência de normas, rotinas e procedimentos documentados, evidências da 

introdução e utilização de uma lógica de melhoria dos processos nas ações de assistência, nos 

procedimentos médicos sanitários e na evidência focada no paciente. 

Para o nível 3 (Acreditado com Excelência) a instituição atende aos requisitos 

anteriores e possui indicadores de gestão comparado ao benchmarking pela evidência dos 

vários ciclos de melhoria em todas as áreas, pelo sistema de informação institucional 

consistente, a aferição do grau de satisfação dos clientes internos e externos e pelo programa 

institucional da qualidade e produtividade implantado. 

Para que o hospital passe por essa avaliação é necessário um processo de 

requisição onde o diretor solicita a avaliação. O planejamento da avaliação é feito “sob medida”, 

com base nas características da instituição hospitalar. 

Na primeira avaliação é verificada a conformidade da estrutura, dos processos e dos 

resultados obtidos pelo hospital, comparados com padrões pré-estabelecidos. Esse relatório é 

enviado ao Comitê de Acreditação, que tem entre suas atribuições, a aprovação do relatório e a 

outorga da acreditação.  

O ciclo de acreditação tem a duração de três anos e, seis meses antes da data de 

seu término, a agência acreditadora notifica a instituição, com vistas à realização de nova 

avaliação para reacreditação e um novo ciclo tem início. 

                                                
 
10 https://www.ona.org.br/Pagina/32/Diagnostico-Organizacional 
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Para obter o certificado de Hospital Acreditado, o hospital deve demonstrar 

conformidade significativa com um manual de padrões desenvolvidos por especialistas em 

saúde dos cinco continentes, criados por profissionais que atuam especificamente no setor 

saúde, testados em todas as regiões do mundo e aplicáveis de forma individual nas 

organizações de saúde. 

Esses padrões são desenhados para estimular e dar suporte continuado as ações 

de melhoria da qualidade, promover a redução de riscos para pacientes e profissionais, 

adaptáveis ao contexto das crenças, valores, cultura e legislação das diferentes regiões e 

países e voltados para a garantia da segurança do paciente. 

Com a Acreditação Internacional, as instituições têm acesso a uma variedade de 

recursos e serviços de uma rede Internacional de avaliação de qualidade baseado no 

benchmarking entre as instituições participantes do programa com estratégias para contribuir na 

redução de riscos e táticas para prevenir eventos adversos, além do acesso a uma fonte de 

dados sobre boas práticas e um informativo internacional editado pela Join Comission 

Internacional (JCI).  

 

2.3.3 Acreditação na lavanderia 

 

A lavanderia está mencionada na NR MH 5/5 no serviços assistenciais de 

abastecimento, na central de processamento de roupas – lavanderias.  

Definido como um conjunto de atividades destinadas ao processamento da roupa e 

sua dsitribuição em perfeitas confições de higiene e conservação em quantidade compatível 

com as atividades desenvolvidas pela organização. 

Segundo Silva Junior (1995) a higiene é uma ação que poderá ser aplicada, para 

uma simples necessidade de limpeza, mas poderá, também, ser exigida em situações mais 

críticas, como a esterilização. A legislação sanitária define os conceitos de prevenção sanitária 

conforme mostra o quadro a seguir 
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Quadro 7 conceitos de higiene e limpeza 
Conceitos importantes na prevenção sanitária 

Higiene ou Higienizar 
Qualquer procedimento de limpeza que elimine risco de transmissão por 

agentes causadores de doenças. 

Limpeza 
Todo procedimento que envolve a simples lavagem, na qual são 

eliminados os resíduos de partículas macroscópicas. 

Esterilizar Qualquer processo físico ou químico que elimine todas as formas de vida. 

Desinfetar 
Procedimento para eliminação de todos os  microorganismos patogênicos, 

sem provocar riscos à saúde. 

Desinfestação 
Processo físico ou químico para eliminar as pragas já instaladas, como 

ratos, baratas e outros peçonhentos que possam trazer danos à saúde. 

Antissepsia 
O mesmo efeito que a desinfecção, ou seja, eliminação de todos os  

microorganismos patogênicos. 

Assepsia 
Qualquer procedimento que evite o retorno da contaminação. É uma 

conduta aplicada após esterilização, desinfecção ou anti-sepsia. 

Fonte: SILVA, Junior. Manual de controle higiênico-sanitário em alimentos. 1995, p. 175 

 

A aplicação da higiene deve ser observada, sempre, sob o ponto de vista 

preventivo, pois, quando corretivo, a contaminação já é existente e, dependendo da sua 

intensidade e do grau de risco, pode provocar danos irreversíveis, inclusive ao ser humano. 

O manual ONA define 3 níveis de acreditação, na lavanderia esses níveis são 

orientados pelo nível 1 (Padrão) que dispõe de equipe capacitada, atende aos requisitos 

formais e técnicos para a segurança das atividades e estrutura de acordo com o perfil e o grau 

de complexidade  da organização. 

Os principais itens de orientação indicam para a necessidade de uma equipe 

capacitada e dimensionada às necessidades do serviço, condições estruturais e operacionais 

que atendam a todos os requisitos de segurança para o cliente interno e externo, conforme 

normas vigentes, sistemática de coleta, fornecimento e distribuição de roupas, controle da 

circulação de pessoas entre as áreas, sistemática de manutenção preventiva e corretiva de 

equipamentos e precauções padrão e cumprimento das normas da Comissão de Controle de 

Infecção. 

No nível 2 (Padrão) a adoção do(s) Manual(is) de normas, rotinas e procedimentos 

documentado(s), atualizado(s), disponível(is) e aplicado(s) à todas as operações, controle e  

estatísticas básicas para o planejamento de melhorias, intensidade no programa de capacitação 

e educação continuada, evidências de integração com outros processos e serviços da 

organização. 

Os principais itens de orientação estão baseados nos manual(is) de normas, rotinas 



 
 

50 
 
 

e procedimentos documentado(s), atualizado(s), disponível(is) e aplicado(s), nos programa de 

capacitação e educação continuada, com evidências de melhorias, na formação de grupos de 

trabalho para a melhoria de processos e integração institucional e no sistema de análise crítica 

visando à melhoria da técnica, controle de problemas, melhoria de processos e procedimentos 

e minimização de riscos. 

Para o nível 3 (Padrão), deve ser adotado um sistema de análise da satisfação dos 

clientes internos e externos, a participação ativa do programa institucional da qualidade e 

produtividade, com evidências de ciclos de melhoria. Deve ainda está integrado ao sistema de 

informação da organização, utilização de dados e indicadores para a avaliação do serviço e 

comparações com referenciais externos. 

Os principais itens de orientação incluem sistemas de planejamento e melhoria 

contínua em termos de estrutura, novas tecnologias, atualização técnico-profissional, ações 

assistências e procedimentos, o controle de qualidade em todas as fases do processo, seus 

ciclos de melhoria com impacto sistêmico, análises e comparações utilizando sistema de 

informação baseado em dados e indicadores e os sistema de análise da satisfação dos clientes 

internos e externos. 

Para que um hospital seja acreditado é necessário se adequar a todos os requisitos 

da Comissão Nacional de Acreditação, fazer o pedido, passar por uma série de avaliações, e se 

for aprovado é necessário sempre manter o hospital em ordem, pois sua licença é renovada a 

cada três anos. 

Os processos de avaliação da qualidade dos serviços de empresas do setor de 

saúde são um importante radar para os consumidores que desejam buscar os melhores 

tratamentos.  

As acreditações funcionam como uma auditoria, sendo que fica a cargo das próprias 

instituições solicitar a abertura do processo de avaliação. Atualmente, existem 76 hospitais em 

todo o país certificados com o Nível 3.  

A Acreditação contribui para melhoria da qualidade no hospital pela implantação dos 

procedimentos operacionais padrões (POP) que podem minimizar riscos dos hospitais pela 

padronização dos serviços de apoio. Embora não possa ser considerado como indicador 

métrico da qualidade higiênico-sanitária. 

 

2.4 Indicadores de Análise dos Pontos de Perigo e Controle Crítico - APPCC 
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A Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), ou Hazard Analysis 

and Critical Control Point (HACCP) é um sistema de gestão de segurança alimentar baseado 

em analisar as diversas etapas da produção de alimentos, avaliando os perigos potenciais à 

saúde dos consumidores e determinando medidas preventivas para controlar esses perigos 

através de pontos críticos de controle. Atualmente, um sistema de APPCC pode ser certificado 

pela ISO 22000. 

O APPCC é uma técnica usada na análise de potenciais perigos das operações, 

identificando onde estes podem ocorrer e decidindo quais os pontos críticos para a segurança, 

os chamados pontos críticos de controle (PCC). Da identificação das operações críticas, são 

definidos os pontos de controle críticos e as ações a tomar. Mantendo estes pontos sob controle 

garante-se a conformidade dos produtos produzidos. 

Para Pinzon, Fischer e Noskski (2011) o sistema APPCC passou a ser exigido nas 

indústrias de alimentos nos diferentes continentes (Directiva 93/94/CEE), e inclusive no Brasil, 

por meio da Portaria n° 1428 do Ministério da Saúde, de 26/11/93. Em 1997, o Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), formalizou a adoção do APPCC como 

mecanismo auxiliar do processo clássico de inspeção industrial e sanitária dos produtos de 

origem animal. 

De acordo com Bryan (1992 apud Pinzon et e all, 2011) o APPCC não é um tipo de 

inspeção e sim uma abordagem sistemática à identificação e controle de riscos, concentrando 

sua atenção nos fatores que afetam a segurança alimentar, objetivando garantir os níveis de 

sanidade e qualidade, atingidos e mantidos.  

Para Stevenson (1990, apud Pinzon et e all, 2011) a maioria dos programas de 

controle de qualidade utilizados na produção de alimentos empregam uma combinação de 

métodos tradicionais de inspeção, investigação e testes do produto final. Os procedimentos de 

controle são pontos isolados sendo, portanto, úteis apenas como atividades de monitoramento, 

não enfatizando a segurança ao longo do processamento.  

Conforme Huss (1993 apud Pinzon 2011 et e all) tal plano aplica-se às indústrias de 

alimentos, fornecedores de matérias-primas, insumos, produtos de limpeza/sanitização, 

serviços em geral, ou melhor, todas as áreas relacionadas ao produto em foco, ou seja, da 

origem da matéria-prima até o produto final na mesa do consumidor. 

Pinzon et e all (2011) concluem que o sistema APPCC, atualmente, é o que mais 

gera credibilidade dentro das indústrias, não relacionado apenas à segurança do produto, mas 

pela certeza de estar cumprindo as exigências das fiscalizações. Após a identificação dos 
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pontos críticos de controle (pelo HACCP), a sua monitorização e controle é garantida pela ISO 

9000 e como se complementam. A ISO 9000 e o HACCP devem ser usados em conjunto e são 

fundamentais para a evolução do negócio. A APPCC é fundamental na avaliação do fluxo 

produtivo.  

De acordo com o RKI, na lavanderia hospitalar todos as etapas do processo 

produtivo devem ser consideradas como pontos crítico de controle.  

Assim como na indústria de alimentos, o APPCC pode ser utilizado como uma 

técnica de identificação e verificação de potenciais de perigos das operações do ciclo de 

lavagem de roupas, identificando onde estes podem ocorrer e decidindo quais os críticos para a 

segurança, os chamados pontos críticos de controle (PCC). A identificação das operações 

críticas, define os pontos de controle críticos e as ações a tomar. Ao manter esse 

monitoramento dos pontos garante-se a conformidade dos produtos produzidos. 

Na figura a seguir é possível verificar os principais pontos críticos de controle.  

 

Figura 9 Pontos críticos de controle no ambiente da lavanderia e do enxoval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Esses pontos devem ser biomonitorados em função dos riscos existentes da 

biocontaminação. A biocontaminação é biomonitorada pelos bioindicadores. 
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2.5 Bioindicadores 

 

Segundo Arias (2007), no nível de organização biológica do organismo, as 

ferramentas de análise são chamadas de bioindicadores. Os bioindicadores são definidos como 

qualquer resposta a um contaminante ambiental ao nível individual, medidos no organismo ou 

na matriz biológica, indicando um desvio do status normal que não pode ser detectado no 

organismo intacto. Ou seja, são medidas de fluídos corporais, células, tecidos ou medidas 

realizadas sobre o organismo completo, que indicam, em termos bioquímicos, celulares, 

fisiológicos, compartimentais ou energéticos, a presença de substâncias contaminantes ou a 

magnitude da resposta do organismo alvo em diversas superfícies de contato. 

Para Fijan et e all, (2006), Arias (2007), o controle microbiológico dos têxtil ou a 

biocontaminação deve ser avaliada com indicadores que possam sugerir a sua qualidade 

higiênico-sanitária. Indicadores físico-químicos não contribuem para essa verificação. Os 

bioindicadores permitem que se identifiquem as causas e os efeitos entre os agentes 

estressores (contaminantes) e se comportem como sinais rápidos oferecendo um panorama 

integrado dos organismos e das modificações ambientais, permitindo avaliar a efetividade de 

ações mitigadoras tomadas para controle dos problemas criados e provocados ao homem.  

Para Arias (2007) as características mais importantes dos bioindicadores são: a) 

permissão para identificar as interações entre os contaminantes e os organismos vivos, e; b) a 

mensuração de efeitos sub-letais. Esta última característica permite pôr em prática ações 

remediadoras ou, melhor ainda, ações preventivas.  

O bioindicador é uma espécie ou grupo de espécies que reflete o estado biótico11 ou 

abiótico12 de um meio ambiente e o impacto produzido sobre um habitat, comunidade ou 

ecossistema. Daí a importância e o interesse atual de incorporação da análise de 

bioindicadores em programas de avaliação da contaminação ambiental dos pontos críticos e de 

perigos das lavanderias hospitalares. 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos13 (U.S Environmental 

Protection Agency-USEPA) recomenda a utilização de critérios biológicos para, por exemplo, 

complementar as informações sobre qualidade de água, tradicionalmente baseados em 

                                                
 
11  Efeitos causados pelos organismos num ecossistema condicionando as populações que o formam. 
12 Influências que os seres vivos possam receber em um ecossistema, derivadas de aspectos físicos, 
químicos ou físico-químicos do meio ambiente, tais como a luz, a temperatura, o vento e outros. 
13 http://www.icb.ufmg.br/labs/benthos/index_arquivos/Page1631.htm 
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parâmetros químicos e físicos. A utilização dos bioindicadores é uma medida integrada e 

atualizada de todos os estresses ambientais, mais eficientes do que inferências biológicas de 

comparações de valores obtidos em ensaios em laboratório de medidas instantâneas no campo 

ou contaminantes similares.  

Os bioindicadores para lavanderias estão fundamentados no documento European 

Standard EN 14065:2002 Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control 

system elaborado pelo Comitê Técnico Europeu (CEN/TC 248 "Têxteis e produtos têxteis"), 

pelo Belgisch instituut voor normalisatie (BIN), pela British Standard Intitution (BSI) e pelo na 

Análise dos Pontos de Perigo e Controle Crítco – APPCC, conforme RDC 1426 ANVISA. 

De acordo com a EN 14065:2002 - Laundry processed textiles - Biocontamination 

control system, a limpeza dos têxteis processados pela lavanderia não pode ser sensorial 

(visão, tato, odor). A limpeza sensorial é obtida durante o ciclo de lavagem por meio de 

tratamentos físico-químicos, tais como a ação mecânica, temperaturas, adição de detergentes, 

produtos auxiliares, agentes de branqueamento, diluições e lavagens em banhos sucessivos, 

em combinação com o tempo suficiente. Com estes procedimentos, a maioria dos micro-

organismos têm uma baixa probabilidade de sobrevivência. Porém o ciclo de lavagem de roupa 

não finaliza na própria operação de lavagem. 

Saindo do ponto máximo da descontaminação que é a esterilização, na lavanderia, 

após a lavagem, os tecidos podem ser recontaminados durante o fluxo das etapas de 

acabamento dos têxteis (separar, classificar, dobrar, guardar etc.). O objetivo da lavanderia é 

descontaminar os tecidos e, em seguida, protegê-los da recontaminação subsequente até o 

momento em que serão utilizados pelos clientes. O estado da arte na lavagem de roupas é a 

qualidade sanitária da mesma. 

A norma europeia descreve um sistema de Risk Analysis and Contamination Control 

(RABC) / Análise de Risco e Controle de Biocontaminação (ARCB) para permitir que as 

lavanderias assegurem continuamente a qualidade microbiológica dos tecidos lavados. O 

Comité Europeu de Normalização (CEN) aprovou o RABC no dia 23 de setembro de 2002. Este 

documento fornece um sistema de gestão que utiliza os princípios de uma análise de risco e 

pontos de controle da biocontaminação baseado em medidas preventivas. Um ponto de 

controle (PC) é qualquer ponto ou etapa de um processo em que é aplicado o controle, a fim de 

conter, eliminar ou reduzir o risco biocontaminação. 

O objetivo da norma EN 14065:2002 é fornecer um sistema de gestão para um nível 

de qualidade microbiológica de acordo com o uso pretendido do têxtil, seja ele para uso 
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hospitalar ou alimentício. De acordo com o RABC, o valor admitido para a roupa limpa é inferior 

a 12 UFC/ 25 cm2. Esta norma descreve os requisitos impostos ao sistema de gestão para 

alcançar um padrão de qualidade aceitável microbiologia para tecidos lavados. O padrão RABC 

aplica-se a empresas de lavagem de têxteis para campos específicos de atividade, tais como 

produtos farmacêuticos, equipamentos médicos, alimentos, cuidados de saúde e cosméticos.  

A Norma EN 14065:2002 é compatível e pode ser facilmente integrada em uma 

qualidade reconhecida no sistema internacional de gestão global. A norma especifica que "A 

administração deve identificar, fornecer e manter as instalações de que necessita para alcançar 

o controle da biocontaminação". Os regulamentos, as organizações nacionais de normalização 

dos países como a Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Noruega, 

Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido, são obrigados a implementar esta Norma 

Europeia. 

Atualmente, diante da necessidade de prevenir a contaminação microbiológica de 

indivíduos, produtos, materiais ou ambiente, o controle da qualidade microbiológica torna-se 

fundamental e necessário na gestão e na qualidade da lavagem do enxoval hospitalar. A 

qualidade microbiológica dos têxteis deve ser consistente com o nível de risco para os 

indivíduos, produtos, materiais ou um ambiente exposto a biocontaminação. Em certos casos, 

onde é necessária alta qualidade microbiológica, por exemplo, em salas de cirurgias, 

departamentos de deficiência imunológica ou de queimados em hospitais etc, a qualidade 

sanitária é completada pelo processo de esterilização. 

Para Fijan et a all (2007) os pontos de controle higiênico-sanitário podem variar para 

até 20 pontos, de acordo com o tipo de equipamento utilizado, os tipos de tecidos e as etapas 

do ciclo do processo de lavagem. Os principais passam pela amostras de água (bruta e tratada, 

de enxague final e da extração final), carrinhos da área suja (sujidades pesadas e leves, família 

dos têxteis etc.), carrinhos da área limpa (roupa molhada, roupa úmida, roupa seca, roupa para 

relave), as superfícies dos equipamentos, (lavadoras, centrifugas, secadores e calandras),  as 

superfícies das mesas de apoio (mesa de entrada e saída da calandra, da dobra e aparadores), 

mãos dos manipuladores (área suja, área limpa, dobra, guarda, motoristas e ajudantes), as 

correias transportadoras do enxoval (dos túneis de lavagem, após a lavagem, na roupa 

molhada, após a prensa na roupa úmida, após a manipulação na secagem, na calandra, na 

dobra na roupa seca), na rouparia (paredes, pisos e carrinho para para o enxoval passado e 
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dobrado, nas prateleiras de armazenamento e guarda) e nos veículos de coleta e entrega (nas 

paredes laterais, no piso e no teto).  

A recomendação inicial é que, o primeiro ensaio microbiológico seja realizado em 

todas as etapas e em todos os pontos críticos e de perigo na lavanderia para fins de diagnóstico 

dos riscos da situação atual do ambiente. A frequência e a repetição desses pontos é uma 

definição particular de cada lavanderia e necessidade dos pontos críticos para controle. O 

importante é a gestão aplicada na utilização do biomonitoramento como ferramenta de melhoria 

contínua da qualidade higiênico-sanitária da lavanderia. 

A figura a seguir evidencia os principais pontos críticos de controle na lavanderia 

com lavadoras convencionais. 

 

Figura 10 Pontos críticos na lavanderia com lavadora convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Europe Standart (EN 14065:2002); Fijan (2007), adaptado pelo autor. 

 

A recontaminação pode variar de acordo com o nível de automação das 

lavanderias, sendo maior nas lavanderias com lavadoras convencionais e centrifugas instaladas 

na área limpa. As lavanderias hospitalares que operam com os equipamentos de lavagem 

(lavadoras) convencionais e com centrifugas operando separadamente, são as mais críticas 
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com relação aos pontos de risco de biocontaminação pelo elevado nível de manipulação, 

principalmente, da roupa molhada e úmida. 

Quando o nível de automação aumenta, reduz-se a probabilidade do risco de 

recontaminação pela manipulação operacional na roupa após lavada. A figura a seguir mostra 

os pontos críticos de controle em lavanderias com lavadoras extratoras. 

 

Figura 11 Pontos críticos na lavanderia com lavadora extratora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Europe Standart (EN 14065:2002); Fijan (2007), adaptado pelo autor. 

 

 

Nas lavanderias com túnel de lavagem, os pontos críticos, pela maior automação e 

menores pontos de manipulação deveriam ser menores, porém, são maiores pela exposição do 

enxoval nas esteiras transportadoras entre equipamentos. O contato do enxoval com o ser 

humano durante o processamente é muito mais reduzido do que nas lavanderias com lavadoras 

extratoras e convencionais. O agravante é que nessas lavanderias a roupa está mais exposta 

durante o transporte nas esteiras. 

Os principais caminhos do enxoval, via esteira, ocorrem na alimentação das peças 

sujas, da lavadora para a prensa (extração de água), da extração para os secadores, dos 
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secadores para as calandras ou dobradeiras. A contaminação do ambiente é um dos focos da 

recontaminação do enxoval. 

Esses pontos podem ser representados por até 20 pontos críticos de controle. A 

figura a seguir apresenta a maioria dos pontos existentes na lavanderia com túneis de lavagem. 

 

Figura 12 Pontos críticos na lavanderia com túnel de lavagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Europe Standart (EN 14065:2002); Fijan (2007), adaptado pelo autor. 

 

Para Fijan et e all (2005), diferentes estratégias são utilizadas para controlar a 

recontaminação em termos de investimentos. O tripé da qualidade higiênico-sanitária está 

ancorado pelos pilares: o projeto, a construção e a operação. A qualidade estrutural e o material 

selecionado (construção) podem contribuir para a qualidade higiênico-sanitária da operação 

mas, dificilmente a operação poderá superar as falhas abusivas do projeto e da construção. 

Esse tripé deve ser monitorado continuamente até que se encontrem os pontos de 

controle e que medidas preventivas sejam aplicadas. 

Porém, por que monitorar?  
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As medidas de bioindicadores têm sido usadas para apontar a probabilidade de um 

agente estressor (contaminante) causar efeito adverso no ambiente e nas populações.  

De acordo com Fijan et a all (2006) o processamento da roupa hospitalar tem como 

fundamento a eliminação dos riscos sanitários. Portanto, o verdadeiro desempenho dos 

processos da lavanderia somente podem ser validados após os resultados dos testes 

microbiológicos. Os resultados considerados fora dos parâmetros sanitários podem requerer 

modificações na planta, lay out e nos métodos, processos e produtos de lavagem. 

A Norma Europeia descreve um sistema de gestão para garantir a qualidade 

microbiológica da lavanderia e a necessidade de controlar a biocontaminação. A Análise de 

Risco e Controle Biocontaminação (RABC) permite que as lavanderias assegurem 

continuamente a qualidade microbiológica dos tecidos lavados. 

O monitoramento da lavanderia hospitalar, seja terceirizada ou não terceirizada, 

ampara-se por diversos indicadores existentes na literatura. Porém, os resultados gerenciais 

praticados como os financeiros, de desempenho e técnico não podem garantir que o enxoval 

esteja em conformidade com o fim a que se destina, ou seja, higienicamente adequado. 

Para melhor compreensão da estrutura teórica dos pontos de monitoramento para 

gerar os indicadores desta pesquisa, elaborou-se um mapa da literatura, onde é possível 

visualizar os principais blocos teóricos, que auxiliarão na fundamentação e análise do problema. 

A figura a seguir, sintetizam-se as principais abordagens relacionadas a infecção no 

enxoval. 
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Figura 13 Abordagens e mapa da literatura 
MAPA DA LITERATURA 

Lavanderias 
hospitalares Teorias relacionadas a pesquisa e Teorias que suportam o problema 

Indicadores Autores 
Lavanderias BRASIL, Ministério da Saúde, (2007), (1986); Lisboa, (2014), (2009); Mezzomo (2000); Farias 

(2006); Torres, S; Lisboa, T. C. (1999). 
 Financeiros Blatt (2001); Banker, Potter e Srinivasan (2000). 

 Qualidade PNQ Fundação Nacional da Qualidade, (1991); SEBRAE, (2005); Juran (1992); Deming (1990). 
Gestão  e 
Qualidade 

Juran (1992); Deming (1990); Tachizawa (2006); Prahalad e Hamel (2005); Stroeher e Freitas 
(2008); Gonçalves, Ernesto Lima (2006). 

Visão sistêmica Bertalanffy (1950); Mário Bunge (1976 apud Uhlmann, 2002); Macedo-Soares; Ratton (1999). 
Competitividade 

MPEs GEM (Global Entrepreneurship Monitor – 2006), Hammond (1995) et e all apud Bellen 2005. 

Balanced Scor 
Card Kaplan e Norton (1997). 

Sustentabilidade Bossell (1999, apud Bellen 2005). 
APPCC Bolton D.J. et e all: Beef HACCP: (2001). 

Contaminações 
no enxoval 
hospitalar 

Arias, (2007); Armstrong (1999); Balm, Jureen, Teo, Yeoh, Lin, Dancer, Fisher, (2012); Barrie, 
Hoffman, Wilson, Kramer. (1994); Birch, Perera, Hyde, Ruehorn, Ganguli, Kramer, Turnbull, 
(1981); Blaser, Smith, Cody, Wang, Laforce, (1984); Barrie, (2006); Barrie (1994 ); Bonten, 
Hayden, Nathan, Voorhis, Matushek, Slaughter, Rice, Weinstein, (1996); Borg, (1999); Brunton 
(1995); Bureau-Chalot, Piednoir, Camus, Bajolet, (2004); Centers For Disease Control And 
Prevention. (2001); Christian, Manchester, Mellor (1982); Church B.D. & Loosli C.G. (1953); EN 
14065. Textiles Laundry - CEN: European Committee For Standardisation (2002); English, 
Wethered, Duncan, (1967); Fijan, S, Šostar-Turk, (2012); Fijan, et e all: (2008.); Fijan, S., 
Gunnarsen, Weinreich, Šostar-Turk, (2008); Fijan. et e all: (2007); Fijan, Poljšak-Prijatelj, Steyer, 
Koren, Cencič, Šostar-Turk (2006); Fijan S. et e all: (2006); Fijan. (2006); Fijan S. et e all: 
(2005);; Fijan, Šostar-Turk, Cencič, (2005); Fijan, Sostar-Turk, Cencic, (2005); Gastmeier, 
Stamm-Balderjahn, Hansen, Nitzschke-Tiemann, Zuschneid, Groneberg, Rüden, (2005); Gellert, 
Waterman, Ewert, Oshiro, Giles, Monroe, Gorelkin, Glass, (1990); German Regulations. 
''Regulations For Hospital Hygiene And Infection Prevention'' (1995); Giancola, (1993); Godfre 
(2001); Gonzaga (1994); Goodwin, (1994); Brasil. Anvsa. Resolução Rdc/Anvisa N. 50, 
(21/02/2002); Torres, Lisboa, (2014); Torres, Lisboa, (1999). National Association Of Institutional 
Linem Management. (2006); Ayliffe, (1982); Hronec (1994); Walter E Schillinger; Richter, (1979). 
Fernandes, (2000); Godoy, et e all. (2000); Macdonald, (2002); Tietje, Bossemeyer, Mcintosh, 
Tietje, Bossemeyer, Mcintosh, N. (2003); Arnold, L. A. Am J (1938); Battles, D. R., Vesley, D., 
Blasser, M.J.; Smith, P.F., Cody, Wang, Laforce, (1984); Cristian, Manchester, Mellor, (1983); 
Danidson, R.W. et e all. (1987); Cdc Pg (2003); Brasil. Ministério Da Saúde (2007) E (1986); 

Bioindicadores 

Arias, (2007); Armstrong (1999); Barrie, (2006); Barrie (1994 ); Church B.D. & Loosli C.G. 
(1953); EN 14065. Textiles Laundry - CEN: European Committee For Standardisation (2002); 
Fijan, S, Šostar-Turk, (2012); Fijan, et e all: (2008.); Fijan, S., Gunnarsen, Weinreich, Šostar-
Turk, (2008); Fijan. et e all: (2007); Fijan, Poljšak-Prijatelj, Steyer, Koren, Cencič, Šostar-Turk 
(2006); Fijan S. et e all: (2006); Fijan. (2006); Fijan S. et e all: (2005);; Fijan, Šostar-Turk, 
Cencič, (2005); Fijan, Sostar-Turk, Cencic, (2005); German Regulations. ''Regulations For 
Hospital Hygiene And Infection Prevention'' (1995); Gonzaga (1994); Goodwin, (1994); Brasil. 
Anvsa. Resolução Rdc/Anvisa N. 50, (21/02/2002); Torres, Lisboa, (2014); Walter E Schillinger; 
Richter, (1979). Fernandes, (2000); Godoy, et e all. (2000); Tietje, Bossemeyer, Mcintosh, 
Tietje, Bossemeyer, Mcintosh, N. (2003); Arnold, L. A. Am J (1938); Battles, D. R., Vesley, D., 
Blasser, M.J.; Smith, P.F., Cody, Wang, Laforce, (1984); Cristian, Manchester, Mellor, (1983); 
Danidson, R.W. Et e all. (1987); Brasil. Ministério Da Saúde (2007) E (1986);  

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 



 
 

61 
 
 

3. MÉTODO 

 

 

O presente estudo foi realizado com o objetivo de investigar, nas lavanderias 

hospitalares, quais os indicadores utilizados pelos gestores como medidas de desempenho 

produtivo e, nas peças de roupa, quais são os indicadores higiênico-sanitário e se podem ser 

utilizados como garantia da qualidade da lavagem do enxoval hospitalar.  

As lavanderias selecionadas para a pesquisa se enquadram nos seguintes critérios: 

prestar serviços de lavagem de enxoval para hospitais acreditados pela ONA, sejam 

classificadas como Micro e Pequenas Empresas e, estejam situadas na Região Metropolitana 

de São Paulo. O critério “hospital acreditado” pela ONA torna a amostra homogênea por 

garantir que as lavanderias atendem aos requisitos mínimos de Acreditação. 

A figura seguir apresenta o fluxograma do critério amostra da pesquisa. 

 

Figura 14 – Fluxograma da amostra da pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor. 
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O modelos dos indicadores higiênico-sanitários são representados pelo nível de 

contaminantes microbiológicos na roupa utilizando como métrica a European Standard EN 

14065:2002 Textiles - Laundry processed textiles - Biocontamination control system elaborado 

pelo Comitê Técnico Europeu (CEN/TC 248 "Têxteis e produtos têxteis"), pelo Belgisch instituut 

voor normalisatie (BIN), pela British Standard Intitution (BSI). 

A contribuição do estudo pode resultar na definição de novos critérios de seleção, 

avaliação e servir de fator de desempenho para a remuneração pelos serviços prestados pelas 

lavanderias terceirizadas e não terceirizadas na lavagem da roupa hospitalar. 

A verificação da qualidade da lavagem deve ser realizada em peças de roupa do 

enxoval hospitalar lavadas em lavanderias que prestam serviços em hospitais acreditados pela 

ONA. As peças utilizadas para seleção da avaliação microbiológica devem ser de uso contínuo 

pelos pacientes hospitalares como: lençois, pijamas ou camisolas e cobertores.  

A escolha das peças foi definida pelo autor pela similaridade das peças utilizadas 

nos estudos de Arnold (1938), Church e Loosli (1953 apud Konkewicz 2003), Gonzaga (1994), 

Barrie (1994), Goodwin (1994), Fijan et e all (2005), Fijan (2005), Fijan et e all (2006), Fijan 

(2007), Fijan, Sostar-turk (2012).  

O universo das lavanderias hospitalares no Brasil é de 2.500 unidades, sendo 1.300 

operam com gestão terceirizadas e 1.200 lavanderias com gestão não terceirizadas, segundo 

relatório do Istituto Nazionale per il Commercio Estero. Brasile: Il Mercato di Macchine per 

lavanderia e Stireria publicado pela Associação Nacional de Empresas de Lavanderias (ANEL) 

em 2011. Essas lavanderias processam a roupa hospitalar. 

Os critérios utilizados para a seleção das lavanderias foi: ser considerada pequena 

empresa e média empresa; prestar serviços à hospitais acreditados; e pertencer a Região 

Metropolitana de São Paulo. 

O critério de pequena empresa (até 99 empregados e faturamento anual de até R$ 

1,2 milhão, segundo o Sebrae; e faturamento anual superior a R$ 1,2 milhão e inferior ou igual 

a R$ 10,5 milhões, segundo o BNDES) e média empresa (Receita  anual superior a R$ 10,5 

milhões e inferior ou igual a R$ 60 milhões, segundo o BNDES) são os referenciados na 

literatura existente. 

O critério de Acreditação atende a lista divulgada no site14 da Organização Nacional 

de Acreditação (ONA). Segundo a ONA, existem 202 hospitais acreditados no Brasil, sendo 77 

                                                
 
14 https://www.ona.org.br/OrganizacoesCertificadas/200 - acesso em 10 de Novembro de 2014. 
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no Estado de São Paulo e 44 na Região Metropolitana de São Paulo limite geográfico da 

pesquisa. 

As lavanderia terceirizadas não são acreditadas pela ONA mas devem atender aos 

requisitos exigidos para prestarem serviços aos hospitais acreditados. 

A lavanderia não terceirizada, gestão realizada pelo hospital, recebe a referencia de 

acreditação no mesmo nível do hospital por pertencer ao complexo hospitalar. 

O manual ONA define 3 níveis de acreditação. Na lavanderia esses níveis são 

orientados pelo nível 1 (Padrão). A lavanderia deve dispor de equipe capacitada, atender aos 

requisitos formais e técnicos para a segurança das atividades e estrutura de acordo com o perfil 

e o grau de complexidade  da organização. Os principais itens orientam para uma equipe 

capacitada e dimensionada às necessidades do serviço, condições estruturais e operacionais 

que atendam aos requisitos de segurança para o cliente interno e externo, conforme normas 

vigentes, sistemática de coleta, fornecimento e distribuição de roupas, controle da circulação de 

pessoas entre as áreas, sistemática de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e 

precauções padrão e cumprimento das normas da Comissão de Controle de Infecção. 

As lavanderias terceirizadas ou não terceirizadas e que prestam serviços para 

hospitais acreditados devem atender ao nível 01 de acreditação. 

A pesquisa foi estruturada como descritiva. Constitui-se em uma pesquisa 

descritiva, bibliográfica, documental realizada em material publicado em artigos científicos 

(Proquest, Scielo etc.), livros, normas técnicas nacionais e internacionais, dissertações, teses, 

revistas científicas e artigos de congressos. Nesta etapa fez-se também o uso de questionários. 

O objetivo do questionário é conhecer e investigar a existência de indicadores de desempenho 

e de qualidade higiênico-sanitário. O autor sugere modelos de indicadores e permite, também, 

que os gestores incluam, nas questões abertas, outros indicadores não mencionados pelo 

autor. 

Conforme Vergara (2000 p. 48) “a pesquisa bibliográfica é o estudo sistematizado 

desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto 

é, material acessível ao público em geral”. Conforme Lakatos; Marconi (2003), Marconi e 

Lakatos (2011) Pesquisar não é apenas procurar a verdade; é encontrar respostas para 

questões propostas utilizando métodos científicos. 

O questionário foi enviado via email e/ou entregues diretamente ao gestor (dono ou 

gerente) da lavanderia. Os enviados por email foram confirmados como recebidos.  
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Segundo Gil (2002), a pesquisa científica é uma realização concreta de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com normas metodológicas, 

constituindo-se num caminho para se conhecer a realidade, pois haverá a descrição e a 

interpretação dos dados coletados durante a pesquisa e consequentemente a proposta de 

novas ideias para os problemas identificados.  

Quanto aos meios, a pesquisa será de campo e bibliográfica (VERGARA, 2000). De 

campo, pela necessidade da coleta das amostra das peças de roupas para avaliação sanitária, 

pois os dados necessários serão obtidos pelo pesquisador no local do estudo. Neste estudo de 

campo a principal fonte de informação está na realização da investigação e apresentação dos 

resultados apresentados pelas análises microbiológicas higiênico-sanitária.  

Quanto ao questionário o autor pretende investigar e conhecer quais os principais 

indicadores de desempenho utilizados pelos gestores de lavanderias. O questionário apresenta 

9 questões, sendo 8 fechadas e uma aberta. Das 9 questões o autor descarta as questões 3 e 7 

por não serem aplicadas para esta pesquisa. O autor pretende utilizar estes dados como 

recomendações para novas pesquisas sobre indicadores. 

A questão 01, aborda os gestores sobre a importância dos indicadores na gestão da 

lavagem de roupas na lavanderia. O objetivo é avaliar e conhecer qual a importância dos 

indicadores na decisão dos empresários de lavanderia e estabelecer vínculos com a pesquisa. 

 

1. Qual a importância dos indicadores na gestão da lavagem de roupas na lavanderia? 

Item 
Totalmente 

Importante 
Importante Indiferente 

Baixa 

importância 

Totalmente sem 

importância 

1      

 

 

A questão 02, aborda sobre a utilização dos indicadores para a tomada de decisão 

na lavanderia e, da mesma forma, estabelecer vínculos com a pesquisa e a necessidade dos 

indicadores para a tomada de decisões. 

 

2. Utiliza os indicadores para tomada de decisões na lavanderia? 

 Sempre Quase sempre As vezes Pouca vezes Não utilizo 

2      
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A questão 02 é uma confirmatória da questão 01. O autor pretende verificar a 

importância e a utilização dos indicadores para a tomada de decisões dos gestores. Conforme o 

resultado é possível analisar a receptividade dos gestores na implantação dos indicadores 

sugeridos nesta pesquisa. 

 

A questão 3 busca conhecer quantos indicadores são necessários, segundo a visão 

dos gestores, para uma boa gestão e qualidade das decisões. Esta questão foi excluída da 

presente pesquisa. A quantidade de indicadores não tem significância com a pretensão da 

pesquisa. 

 

3. quantos indicadores utiliza na lavanderia? 

 Mais do que 10 De 6 à 10 De 4 à 6 De 1 à 3 Nenhum 

3      

 

A questão 4 aborda a dimensão dos indicadores e se os mesmos contemplam os 

níveis estratégicos, táticos e operacionais. O foco da questão é verificar os níveis de influência 

dos gestores na avaliação dos indicadores nas lavanderias. 

 

4. Os indicadores contemplam os níveis estratégicos, táticos e operacionais da lavanderia? 

 

Estratégicos, 

táticos e 

operacionais 

Estratégicos Táticos Operacionais Nenhum 

4      

 

A questão 5, aborda a frequência da avaliação dos indicadores. A frequencia é um 

forma de medir o controle temporal da dados para a tomada de decisões. Na lavanderia, as 

frequencias longas entre indicadores podem sugerir falhas nas decisões operacionais e 

contribuir na qualidade do enxoval. A fequencia pode ser alterada a qualquer tempo pelos 

gestores e não será analisada nesta pesquisa. 

 

5. Qual a frequência de avaliaçãos dos indicadores? 

 Anual Semestral Bimensal Mensal Semanal 

5      
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A questão 6 é o eixo central da investigação e avaliação dos indicadores de 

desempenho, pois confimam ou não os modelos sugeridos pelo autor como indicadores de 

desempenho na lavagem da roupa hospitalar.  

O modelo após a coleta dos será redefinido em 4 grupos de indicadores 

permanecendo as mesmas questão. O reagrupamento dado pelo autor tem por objetivo 

melhorar a análises dos níveis hierárquicos da gestão. Os Grupos são: Grupo I: Rentabilidade e 

Produtividade (6 itens de dados), Grupo II: Sustentabilidade (1 item), Grupo III: Institucional (2 

itens) e Grupo IV: Competência na gestão de RH (4 itens). Conforme mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 3 Indicadores por grupo de desempenho 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo I: 
Rentabilidade e 
Produtividade 

1 Relave global % 27 3 

2 Relave direto % 4 25 

3 Faturamento $ 29 --- 

4 
Quilo de roupa 
produzida por 

dia 
Kg 26 3 

5 Água por 
quilo de roupa Litros/kg 4 25 

6 Mão de obra por 
quilo de roupa 

Kgs por 
funcionário 4 25 

 
 

O grupo I contempla o item 1 (taxa de relave global), o item 2, (taxa de relave 

direto), que representam a taxa de retrabalho da lavagem pela quantidade de roupa que não foi 

devidamente limpa durante o processamento da lavagem. É um indicador de qualidade que 

impacta em maior custo da lavagem e menor vida útil do enxoval devido ao reprocesso 

necessário. Os itens 3 (Faturamento) e 4 (Produção de roupa por dia), são indicadores 

financeiros e produtivos. O item 5 mede o consumo de água por quilo de roupa lavada e o item 

6 mede a mão-de-obra em relação a produção na lavanderia. 
 
 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo II: 
Sustentabilidade 7 

Sustentabilidade 
na lavagem 

(água). 
% 3 26 
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O grupo II contempla a atitude sustentável do maior insumo consumido na lavagem 

de roupa: a água e o nível do reuso da água. 
 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo III: 
Institucional 

8 Danos por quilo 
de roupa % 12 17 

9 
Reclamações 

por manchas no 
cliente 

% 26 3 

 

O grupo III aborda a linha Institucional da lavanderia em 2 itens. O item 8, danos na 

roupa, aborda a taxa do provável prejuízo por peças danificados durante o ciclo da lavagem. O 

item 9 aborda a percepção da qualidade dos serviços medida pelo número de reclamações pelo 

cliente. O número elevado de reclamações pode resultar em distratos e prejuízos. Este é um 

bom indicador de desempenho da lavanderia. Clientes satisfeitos não reclamam dos serviços 

prestados. 
 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo IV: 
Competência na 

gestão de RH 

10 Índice de 
absenteísmo % 5 24 

11 Índice de 
rotatividade % 5 24 

12 Treinamento em 
horas % 8 21 

13 Treinamento per 
capita % 5 24 

 

O grupo IV, contempla os itens 10, 11, 12 e 13 que podem confirmar a visão da 

gestão para os recursos humanos e a educação continuada com foco na capacitação 

operacional. O processo de treinamento e qualificação dos operadores pode contribuir para a 

qualidade do processamento do enxoval, assim como a redução dos custos por rotatividade e 

absenteísmo.  

A ausência ou baixo volume dado de treinamento, clima organizacional crítico e 

negativo podem comprometer elevando a taxa de absenteísmo e a rotatividade interferindo na 

qualidade, na competência e na produtividade dos serviços prestados pela lavanderia.  

 

6. Dos modelos sugeridos a seguir, quais os indicadores utilizados na gestão e tomada de 

decisão para melhoria do desempenho da lavanderia hospitalar? 
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 Indicadores Formula de cálculo Leitura Sim Não 

1 Relave global ∑Kgs de Relave x 100 
∑Kgs. Total lavados % 27 3 

2 Relave direto ∑Kgs de Relave x 100 
∑Kgs. Sujidade pesada lavada % 4 25 

3 Faturamento ∑Valor mensal da venda $ 29 --- 

4 Quilo de roupa 
produzida por dia ∑ roupa processada Kg 26 3 

5 água por  
quilo de roupa 

∑Volume de água em litros 
∑Kgs total de roupa lavada Litros/kg 4 25 

6 Mão de obra por  
quilo de roupa 

∑Total de Kgs. Lavados dia 
∑Total de Funcionários geral 

Kgs por 
funcionário 4 25 

7 Sustentabilidade na 
lavagem (água). 

∑Litros de água de resuo x 100 
∑Litros de água nova % 3 26 

8 Danos por quilo de 
roupa 

∑Total de Kgs. Danificados x100 
∑Total de kgs lavados % 12 17 

9 Reclamações por 
manchas no cliente 

∑Kgs ou Peças manchadas x 100 
∑Kgs ou Peças lavadas do cliente % 26 3 

10 Índice de 
absenteísmo 

∑Horas perdidas de trabalho 
∑Horas totais do período % 5 24 

11 Índice de rotatividade ∑ (Admissão - Demissão) x 100 
∑Total de funcionários % 5 24 

12 Treinamento em 
horas 

∑Horas de treinamento x 100 
∑Horas totais do período % 8 21 

13 Treinamento per 
capita 

∑Funcionários treinados x 100 
∑Total de funcionários no período % 5 24 

 

 

A questão 7 foi abre o questionário para opiniões sobre os melhores limites de 

qualidade dos indicadores sugeridos numa abordagem com base na tabela de Likert com 

respostas previamente definidas como: Total qualidade, aceitável, tolerável, não aceitável e 

sem qualidade. Essa questão foi excluída da presente pesquisa. Foi utilizada para servir da 

base de dados para futuros trabalhos sobre indicadores.  
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7. Qual, na sua opinião, sua taxa de aceitação dos indicadores a seguir? 

(Marcar com um x a taxa considerada ideal) 

 Indicadores 
Limite percentual dos indicadores 

Total 
qualidade Aceitável Tolerável Não 

Aceitável 
Sem 

qualidade 
1 Relave global <1% <2% <3% >4% >5% 
 Resposta      

2 relave direto <2% <4% <6% >8% >10% 
 Resposta      

3 l de água por kg de 
roupa <20 l/k <25 l/k <35 l/k <45 l/k >55 l/k 

 Resposta      

4 mão de obra total por 
quilo de roupa/dia 120 kg 100 kg 80 kg 60 kg 40 kg 

 Resposta      

5 sustentabilidade na 
lavagem (água). >90% >70% >50% <30% <10% 

 Resposta      
6 danos por quilo de roupa <0,1% <0,5% <1% <2% <4% 
 Resposta      

7 reclamações por 
manchas no cliente 0% <0,1% <0,5% >1% >2% 

 Resposta      
8 índice de absenteísmo <2% <4% <6% >8% >10% 
 Resposta      

9 índice de rotatividade <2% <4% <6% <8% <10% 
 Resposta      

10 treinamento em horas <15% <10% >6% >4% >2% 
 Resposta      

11 treinamento per capita 100% 80% 60% 40% 20% 
 Resposta      

12 acidentes sem 
afastamento 

Sem 
acidentes 1 por ano 1 por 

semestre 1 por mês 1 por 
quinzena 

 Resposta      

13 acidentes biológico 
(perfurocortantes) 

Sem 
acidentes 1 por ano 1 por 

semestre 1 por mês 1 por 
quinzena 

 Resposta      
 

 

A questão 8 é a questão aberta.  

 

Nesta questão os gestores podem mencionar quais outros indicadores são 

utilizados na lavanderia hospitalar para medir desempenho e como fonte para a tomada de 
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decisões. O autor sugere espaço para até 10 novos indicadores não relacionados na tabela 6. A 

indicação de novos itens contribui para a avaliação do autor sobre outros indicadores 

considerados importantes para o setor de lavanderia. 

   

8. Quais outros indicadores utilizados na gestão e tomada de decisão na lavanderia? 

 Indicadores Formula de cálculo Leitura 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
 

 

A questão 9, é a questão central da avaliação da qualidade higiênico-sanitária. O 

autor sugere, em questionário fechado, 5 indicadores microbiológicos como controle higiênico-

sanitário da roupa lavada. Esta questão está diretamente focada a qualidade higiênico-sanitária 

no processamento do enxoval na lavanderia hospitalar. 

 

9. Quais, do modelo sugerido, utiliza como indicadores microbiológicos como controle higiênico-

sanitário da roupa lavada? 

 Indicadores Critérios 
Frequência 

Ano Semestral Mensal 

1 Contagem de 
Microrganismos Mesofilos Até 50 UFC/cm2    

2 Contagem de 
Bolores/Leveduras Até 50 UFC/cm2    

3 Coliformes 45ºC Ausência em  
50 cm2    

4 Pseudomonas sp. Ausência em  
50 cm2    

5 Staphylococcus 
coagulase + 

Ausência em  
50 cm2    
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O questionário finaliza a parte descritiva da pesquisa. 

A segunda parte da pesquisa, da coleta das amostras das peças de roupa, foi 

definido como critério os procedimentos técnicos recomendados e exigíveis de coleta e análises 

pela Organização Munidal de Saúde, ou descrito no Compendium of Methods for 

Microbiological Examination of Foods, 2001, APHA.  

Estão previstas, nas 7 lavanderias participantes da 2 etapa, a coleta de 3 tipos de 

peças, para a realização das 10 ensaios com cada uma totalizando 210 peças.  

Para a avaliação do controle microbiológico, três peças do enxoval serão coletadas 

e utilizadas para a pesquisa: o lençol, o pijama ou camisolas e o cobertor. A escolha foi definida 

pela similaridade das peças utilizadas nos estudos de Arnold (1938), Church e Loosli (1953 

apud Konkewicz 2003), Gonzaga (1994), Barrie (1994), Goodwin (1994), Fijan et e all (2005), 

Fijan (2005), Fijan et e all (2006), Fijan (2007), Fijan, Sostar-turk (2012).  

O método para análise consiste na avaliação microbiológica de roupas hospitalares 

tendo em vista a pesquisa dos microrganismos importantes para a avaliação higiênica e 

sanitária das roupas lavadas em lavanderias hospitalares. A não existência de publicações 

oficiais no Brasil que defina os parâmetros a serem utilizados como padrões de qualidade 

higiênico-sanitária sugere a avaliação baseada em publicações internacionais. Devem ser 

ressaltados que estas análises têm maior validade quando o ambiente analisado já tenha sido 

higienizado (lavado e desinfetado), servindo para a avaliação final da eficácia dos 

procedimentos e produtos desinfetantes utilizados.  

As coletas devem ser realizadas em dias e horas aleatórias nas rouparias limpas. 

Nas rouparias limpas o critério da localização da roupa também deve ser aleatório.  

O responsável pela rouparia não terá conhecimento sobre qual o tipo de estante e 

prateleiras as roupas serão coletadas. A rouparia limpa da lavanderia conhece os dias de vistas 

que foram previamente agendados, porém não sabe a que horas e nem quais estantes e 

prateleiras o autor coletaria as peças de roupa. Este procedimento pretende evitar um viés da 

roupa “preparada” para coleta e análise microbiológica.  

A análise das roupas deve enfatizar os microrganismos relacionados com as 

infecções hospitalares. Torna-se útil, também, para orientar as condutas para a capacitação e 

treinamento dos funcionários para as boas práticas operacionais, decisão sobre processos de 

lavagem, para melhores condições de higienização e manipulação das roupas.  

Com relação à técnica aplicada para a coleta de material da superfície de roupas foi 

definido a Contagem Padrão em Placas (mesófilos), contagem de Bolores/Leveduras e teste de 
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Presença/Ausência de Coliformes 45ºC, Staphylococcus coagulase positiva e Pseudomonas 

sp.: utiliza-se a técnica de coleta através de Swab (suabe) ou Placa Rodac ou qualquer outro 

procedimento técnico aprovado pela OMS ou ICMSF ou descrito no “Compendium of Methods 

for Microbiological  Examination of Foods, 2001, APHA”. 

A avaliação comparativa dos resultados microbiológicos estão fundamentados na 

tabela RKI RAL-GZ 992/2 da EN 14065:2002. A tabela contém 7 itens por grupo de parâmetros. 

Desta tabela, dois itens foram selecionados: Os itens 01 e 03.  

O item 01 para roupas limpas, já lavadas, secas, passadas e dobradas.  

O item 03 para roupas limpas, já lavadas porém úmidas.  

A opção pelo item 01 decorre do ponto crítico da qualidade da roupa, na rouparia 

limpa, que deve estar pronta para uso pelo paciente no hospital. A avaliação da roupa limpa 

permite verificar a qualidade e o zelo na manipulação e transporte da roupa da lavaderia até a 

rouparia limpa.  

A opção pelo item 03 deve-se à necessidade de comparação com a confirmação da 

qualidade do processamento das etapas da lavagem da roupa, alvo da ANVISA (2011) como 

critério de qualidade sanitária pela ação conjunta do uso dos produtos químicos, temperatura, 

ação mecânica e do tempo na lavagem.  

A roupa, após processamento da lavagem, segundo ANVISA (2011), deve 

apresentar-se limpa e livre de contaminantes que possam interferir na qualidade higiênico-

sanitária.  

A métrica utilizada, após a incubação, será a contagem do número de colônias das 

placas a fim de se obter o número de UFC/ 10 ml de solução salina.  

Por esta técnica, a contagem obtida na placa já refere o número de microrganismos 

por cm2 da superfície coletada ou UFC/cm2. Para obter a contagem por 100 cm2 (dm2) 

multiplica-se a contagem verificada por 100. Neste trabalho, para os resultados da tabela de 

indicadores higiênico-sanitários serão apresentados os resultados como UFC/dm2 em 

conformidade com a tabela RKI. 

A tabela Parâmetros de Contagem de Placas RKI é apresentada a seguir: 
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Tabela 4 Parâmetros de Contagem de Placas RKI 
Item CP RAL-GZ 992/2 RAL-GZ 992/3 

1 Têxteis passadas e dobradas (b)15 
9  de 10 amostras  não 
deve conter mais de 20 

UFC(c)16 / dm2  (a) 

9  de 10 amostras não 
deve conter mais de 50 

UFC / dm2 

2 Procedimentos de lavagem nenhum crescimento do 
indicador bio (a) 

nenhum crescimento 
do indicador bio 

3 Tecidos úmidos < 30 UFC/dm2 < 100 UFC/dm2 
4 Agua bruta, abrandada e de enxague < 100 UFC/dm2 (d)17 < 100 UFC/dm2 

5 
Equipamento técnico (máquinas de 
lavar, classificar, e correias 
transportadoras 

< 100 UFC/dm2 < 100 UFC/dm2 

6 

Prateleiras, transporte (nivelamento do 
terreno prateleiras, ferro de passar, 
prateleiras de roupa dobrada, parede 
lateral nos veículos de transporte. 

< 100 UFC/dm2 < 100 UFC/dm2 

7 
Higiene das mãos (trabalhadores na 
triagem, correias transportadoras, 
calandras e mesas dobráveis. 

< 100 UFC/dm2 < 100 UFC/dm2 

 
Fonte: Robert Koch Institute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
15  (b) Placas de agar Rodac utilizados para têxteis passados e dobrados. 
16 (c) UFC/dm2 número de colónias formado após incubada (48 ± 4) horas a 37°C,  por 1 dm2. 
17 (d) UFC/ml número de colónias formada em 1 ml de água após incubada (24 ± 4) horas a 37°C, ou em 
1 ml de amostras de água após incubado durante (72 ± 4) horas a 22°C. 
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi o limite geográfico de 

conveniência definido para a realização da pesquisa. Dos 44 hospitais acreditados da Região 

Metropolitana do São Paulo, 30 confirmaram a participação e responderam a pesquisa pelo 

questionário desde que não tivessem seu nome citados no momento da pesquisa.  

Das 30 lavanderias 7 confirmaram a participação na avaliação higiênico-sanitária 

das peças de roupa do enxoval. Das 7 lavanderias 3 são terceirzadas e 4 são lavanderias que 

processam a roupa no próprio hospital. 

Quanto ao questionário o autor pretende conhecer quais os principais indicadores 

de desempenho utilizados pelos gestores de lavanderias. O questionário apresenta 9 questões, 

sendo 8 fechadas e uma aberta. Das 9 questões o autor descarta as questões 3 e 7 por serem 

relevantes para novas as pesquisas pretendidas pelo autor, porém sem aplicabilidade técnica 

nesse estudo. 

A questão 01, aborda aos gestores sobre a importância dos indicadores na gestão 

da lavagem de roupas na lavanderia. O objetivo é avaliar e conhecer qual a importância dos 

indicadores na decisão dos empresários de lavanderia e estabelecer vínculos com a pesquisa. 

 

1. Qual a importância dos indicadores na gestão da lavagem de roupas na lavanderia? 

Item 
Totalmente 

Importante 
Importante Indiferente 

Baixa 

importância 

Totalmente sem 

importância 

Und 26 4 --- --- --- 

% 86,7% 13,3% zero Zero Zero 

 

As respostas da maioria (86,7%) confirmam os indicadores como “totalmente 

importantes” e 13,3% afirmam que é “importante”. Outras respostas não foram pontuadas. 

(indiferentes, baixa importância e totalmente sem importância). Essa avaliação confirma a 

importância dos indicadores na gestão da lavagem de roupas na lavanderia. 

 

A questão 02, aborda sobre a utilização dos indicadores para a tomada de decisão 

na lavanderia e, da mesma forma, estabelecer vínculos com a pesquisa e a necessidade dos 

indicadores para a tomada de decisões. 
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 2. Utiliza os indicadores para tomada de decisões na lavanderia? 

 Sempre Quase sempre As vezes Pouca vezes Não utilizo 

Und 26 2 1  1 

% 86,7% 6,65% 3,32% --- 3,32% 

 

A maioria (87,6%) reafirmou que sempre utiliza os indicadores. As outras respostas, 

quase sempre (6,65%), as vezes (3,32%), poucas vezes (zero) e não utilizo (3,32%) compõem 

a minoria das respostas. Para o autor, a utilização dos indicadores é importante para a gestão e 

tomadas de decisões na lavanderia. A questão 02 é uma confirmatória da questão 01.  

O resultado pode contribuir na implantação do modelo de indicadores de 

desempenho e indicadores higiênico-sanitários sugeridos pelo autor.  

 

A questão 3 busca conhecer quantos indicadores são necessários, segundo a visão 

dos gestores, para uma boa gestão e qualidade das decisões. Esta questão foi excluída da 

presente pesquisa. A quantidade de indicadores não tem significância com a pretensão da 

pesquisa.  

 

3. quantos indicadores utiliza na lavanderia? 

 Mais do que 10 De 6 à 10 De 4 à 6 De 1 à 3 Nenhum 

3      

 

 A questão 4 aborda a dimensão dos indicadores e se os mesmos contemplam os 

níveis estratégicos, táticos e operacionais. O foco da questão é verificar os níveis de influência 

dos gestores na avaliação dos indicadores nas lavanderias. 

 

4. Os indicadores contemplam os níveis estratégicos, táticos e operacionais da lavanderia? 

 

Estratégicos, 

táticos e 

operacionais 

Estratégicos Táticos Operacionais Nenhum 

Und 25 1 --- 3 1 

% 83,1% 3,32% zero 10,08% 3,32 
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A maioria (83,1%) dos respondentes define os indicadores como estratégicos, 

táticos e operacionais. Separadamente contemplam, no nível estratégico (3,32%), tático (zero) e 

operacional (3,32%) e nenhum (3,32%). 

 

A questão 5, aborda a frequência da avaliação dos indicadores. A frequencia é um 

forma de medir o controle temporal da dados para a tomada de decisões. O resultado mostra 

um centralização das respostas na frequência mensal. A avaliação semanal é baixa. 

Na lavanderia, as frequencias longas entre os resultados dos indicadores podem 

sugerir falhas nas decisões operacionais e contribuir na qualidade do enxoval. No entanto, a 

frequencia dos dados pode ser alterada a qualquer tempo pelos gestores e não será analisada 

nesta pesquisa. 

 

5. Qual a frequência de avaliaçãos dos indicadores? 

 Anual Semestral Bimensal Mensal Semanal 

5 --- --- 10 17 3 

% Zero Zero 33,3% 56,62% 10,08% 

 

 

A questão 6 é o eixo central da investigação e avaliação dos indicadores de 

desempenho, pois confimam ou não os modelos sugeridos pelo autor como indicadores de 

desempenho na lavagem da roupa hospitalar. 

As respostas foram agrupadas em 4 grupos de indicadores permanecendo as 

mesmas questão. O reagrupamento dado pelo autor tem por objetivo melhorar a análise em 

relação aos níveis hierárquicos da gestão.  

Os Grupos são: Grupo I: Rentabilidade e Produtividade (6 itens de dados), Grupo II: 

Sustentabilidade (1 item), Grupo III: Institucional (2 itens) e Grupo IV: Competência na gestão 

de RH (4 itens). Conforme mostra a tabela a seguir: 
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Tabela 5 Indicadores por grupo de desempenho 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo I: 
Rentabilidade e 
Produtividade 

1 Relave global % 27 3 

2 Relave direto % 4 25 

3 Faturamento $ 29 --- 

4 
Quilo de roupa 
produzida por 

dia 
Kg 26 3 

5 Água por 
quilo de roupa Litros/kg 4 25 

6 Mão de obra por 
quilo de roupa 

Kgs por 
funcionário 4 25 

 
 

O grupo I: rentabilidade e produtividade apresenta total visão do faturamento, quilos 

produzidos por dia e relave como indicadores de desempenho na lavanderia. A taxa de 

consumo de água e mão-de-obra por quilo de roupa são pouco evidenciados pelos gestores 

como desempenho e rentabilidade. 

 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo II: 
Sustentabilidade 7 

Sustentabilidade 
na lavagem 

(água). 
% 3 26 

 

 

O grupo II contempla a atitude sustentável do maior insumo consumido na lavagem 

de roupa: a água e o nível do reuso da água. O resultado da pesquisa apresenta-se com um 

dado preocupante: A grande maioria não utiliza esse dado como indicador de sustentabilidade. 

 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo III: 
Institucional 

8 Danos por quilo 
de roupa % 12 17 

9 
Reclamações 

por manchas no 
cliente 

% 26 3 
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O grupo III aborda a linha Institucional da lavanderia. Os dados registrados sobre os 

danos na roupa, mostram-se equilibrados, com 41% utilizam e 59% não utilizam. Os danos 

representam prejuízos para a lavanderia e unidade hospitalar e podem representar reclamações 

dos serviços.  

O item 9 aborda a percepção da qualidade dos serviços medido pelo número de 

reclamações pelo cliente. Os dados demonstram que a maioria adota o número de reclamações 

como indicador. O elevado número de reclamações pode resultar em distratos e prejuízos. Este 

é um bom indicador de desempenho da lavanderia. Clientes satisfeitos não reclamam dos 

serviços prestados. 

 

Grupo Item Indicadores Leitura Sim Não 

Grupo IV: 
Competência na 

gestão de RH 

10 Índice de 
absenteísmo % 5 24 

11 Índice de 
rotatividade % 5 24 

12 Treinamento em 
horas % 8 21 

13 Treinamento per 
capita % 5 24 

 

 

O grupo IV, contempla os itens 10, 11, 12 e 13 que podem confirmar a visão da 

gestão para os recursos humanos e a educação continuada com foco na capacitação 

operacional.  

Os resultados apresentados mostram um baixo nível de importância com a 

competência do RH. Nenhum dos itens foi mencionado como relevante. O processo de 

treinamento e qualificação dos operadores pode contribuir para a qualidade do processamento 

do enxoval, assim como a redução dos custos por rotatividade e absenteísmo.  

A ausência de treinamento, clima organizacional crítico e negativo podem 

comprometer elevando a taxa de absenteísmo e a rotatividade interferindo na qualidade, na 

competência e na produtividade dos serviços prestados pela lavanderia. 
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6. Dos modelos sugeridos a seguir, quais os indicadores utilizados na gestão e  

tomada de decisão para melhoria do desempenho da lavanderia hospitalar? 

 Indicadores Formula de cálculo Leitura Sim Não 

1 Relave global ∑Kgs de Relave x 100 
∑Kgs. Total lavados % 27 3 

2 Relave direto ∑Kgs de Relave x 100 
∑Kgs. Sujidade pesada lavada % 4 25 

3 Faturamento ∑Valor mensal da venda $ 29 --- 

4 Quilo de roupa 
produzida por dia ∑ roupa processada Kg 26 3 

5 água por  
quilo de roupa 

∑Volume de água em litros 
∑Kgs total de roupa lavada Litros/kg 4 25 

6 Mão de obra por  
quilo de roupa 

∑Total de Kgs. Lavados dia 
∑Total de Funcionários geral 

Kgs por 
funcionário 4 25 

7 Sustentabilidade na 
lavagem (água). 

∑Litros de água de resuo x 100 
∑Litros de água nova % 3 26 

8 Danos por quilo de 
roupa 

∑Total de Kgs. Danificados x100 
∑Total de kgs lavados % 12 17 

9 Reclamações por 
manchas no cliente 

∑Kgs ou Peças manchadas x 100 
∑Kgs ou Peças lavadas do cliente % 26 3 

10 Índice de 
absenteísmo 

∑Horas perdidas de trabalho 
∑Horas totais do período % 5 24 

11 Índice de rotatividade ∑ (Admissão - Demissão) x 100 
∑Total de funcionários % 5 24 

12 Treinamento em 
horas 

∑Horas de treinamento x 100 
∑Horas totais do período % 8 21 

13 Treinamento per 
capita 

∑Funcionários treinados x 100 
∑Total de funcionários no período % 5 24 

 

A figura 15 apresenta este dados em forma de gráfico de colunas. 
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Figura 15 Uso dos indicadores de desempenho na lavanderia hospitalar 

Fonte: CDL. Central de Diagnósticos Laboratoriais adaptado pelo autor 

 

 

Pelo gráfico é possível verificar que os indicadores de capacitação (12 e 13) não 

são utilizados pela maioria das lavanderias, o que pode influenciar na qualidade produtiva e no 

controle higiênico-sanitária do enxoval. É possivel também verificar que os indicadores 1 

(Relave global); 3 (Faturamento); 4 (Kg de roupa/ dia) e 9 (Reclamações) são os mais 

avaliados, inclusive com frequencias mensais, como indicadores de desempenho. 

Os indicadores 1 (Relave global) e 9 (Reclamações), referem-se a qualidade 

sensorial do processamento da roupa com percepção dos operadores/supervisores e clientes. 

Os indicadores 3 (Faturamento) e 4 (quilos de roupa produzidas por dia) estão relacionados a 

capacidade produtiva da lavanderia não significando qualidade sensorial e nem higiênico-

sanitária. 

A questão 7 foi abre o questionário para opiniões sobre os melhores limites de 

qualidade dos indicadores sugeridos numa abordagem com base na tabela de Likert com 

respostas previamente definidas como: Total qualidade, aceitável, tolerável, não aceitável e 

sem qualidade. Essa questão foi excluída da presente pesquisa. Foi utilizada para servir da 

base de dados para futuros trabalhos sobre indicadores.  
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7. Qual, na sua opinião, sua taxa de aceitação dos indicadores a seguir? 

(Marcar com um x a taxa considerada ideal) 

 Indicadores 
Limite percentual dos indicadores 

Total 
qualidade Aceitável Tolerável Não 

Aceitável 
Sem 

qualidade 
1 Relave global <1% <2% <3% >4% >5% 
 Resposta      

2 relave direto <2% <4% <6% >8% >10% 
 Resposta      

3 l de água por kg de 
roupa <20 l/k <25 l/k <35 l/k <45 l/k >55 l/k 

 Resposta      

4 mão de obra total por 
quilo de roupa/dia 120 kg 100 kg 80 kg 60 kg 40 kg 

 Resposta      

5 sustentabilidade na 
lavagem (água). >90% >70% >50% <30% <10% 

 Resposta      
6 danos por quilo de roupa <0,1% <0,5% <1% <2% <4% 
 Resposta      

7 reclamações por 
manchas no cliente 0% <0,1% <0,5% >1% >2% 

 Resposta      
8 índice de absenteísmo <2% <4% <6% >8% >10% 
 Resposta      

9 índice de rotatividade <2% <4% <6% <8% <10% 
 Resposta      

10 treinamento em horas <15% <10% >6% >4% >2% 
 Resposta      

11 treinamento per capita 100% 80% 60% 40% 20% 
 Resposta      

12 acidentes sem 
afastamento 

Sem 
acidentes 1 por ano 1 por 

semestre 1 por mês 1 por 
quinzena 

 Resposta      

13 acidentes biológico 
(perfurocortantes) 

Sem 
acidentes 1 por ano 1 por 

semestre 1 por mês 1 por 
quinzena 

 Resposta      
 

A questão 8 é a questão aberta.  

Nesta questão os gestores podem mencionar quais outros indicadores são 

utilizados na lavanderia hospitalar para medir desempenho e como fonte para a tomada de 

decisões. O autor sugere espaço para até 10 novos indicadores não relacionados na questão 6.  
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A indicação de novos itens contribui para a avaliação do autor sobre outros 

indicadores considerados importantes para o setor de lavanderia. Do total sugerido pelo autor 

(10 novos indicadores) foram mencionados 13 indicadores. 

Nessa questão nem todos os entrevistados responderam, somente os que 

consideram outros tipos de indicadores como relavantes ou não estão citados na questão 6. 

 

8. Quais outros indicadores utilizados na gestão e tomada de decisão na lavanderia? 

 Indicadores Formula de cálculo Leitura 

1 % pedidos extras ∑No de pedido extra 
∑Total de entregas Não informado 

2 Custo  ∑Custo Total 
∑Total lavado Não informado 

3 % de roupa leve ∑Kg de roupa leve 
∑Total lavado Não informado 

4 Produção passadoria 350 lençois misto por hora Não informado 

5 Produção de felpudos com 
dobradeira 

600 t banho por hora  
800 t Rosto por hora 
600 t piso por hora  

Não informado 

6 Produção de fronhas 1000 por hora Não informado 

7 Total de roupa processada x 
roupa coletada ∑Processada - ∑coletada 

Controle de custo, 
repasse feito pelo 

coletado 

8 Tempo de permanência dos 
caminhões na unidade 

Hora de saída da unidade - hora que 
chegou 

Controle de horas 
extras 

9 Sinalização Placas de sinalização Não informado 

10 Evasão de roupas ∑ do perdas x 100 
∑ de roupas (total)  % 

11 Índice de baixas ∑ de baixas x100 
∑ de roupas para reparos % 

12 Número de Não Conformidades 
NNC 

NNC = ∑ de NC no serviço de 
Reprocessamento de roupas na 

competência 
NNC 

13 Taxa de sujidade Peso limpo x 100 
Peso sujo % 

 

De acordo com as respostas, a maioria dos novos indicadores está diretamente 

ligado à custos (itens 2 e 10); desperdícios (itens 3 e 9) e produção (4; 5; 6; 7; 8). A qualidade 

sanitária da roupa não é mencionada em nenhum dos itens o que demonstra que não há 

nenhuma prática de controle higiênico-sanitária do enxoval lavado pela lavanderia hospitalar. 

 

A questão 9, volta ao questionário fechado, e sugere alguns indicadores 

microbiológicos com controle higiênico-sanitário da roupa lavada. Esta questão está 
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diretamente focada a qualidade higiênico-sanitária no processamento do enxoval na lavanderia 

hospitalar. 

 

9. Utiliza indicadores microbiológicos como controle higiênico-sanitário da roupa lavada? 

 Indicadores Critérios 
Frequência 

Ano Semestral Mensal 

1 Contagem de 
Microrganismos Mesofilos Até 50 UFC/cm2 1 1 --- 

2 Contagem de 
Bolores/Leveduras Até 50 UFC/cm2 1 --- --- 

3 Coliformes 45ºC Ausência em  
50 cm2 1 1 --- 

4 Pseudomonas sp. Ausência em  
50 cm2 1 --- --- 

5 Staphylococcus 
coagulase + 

Ausência em  
50 cm2 1 --- --- 

 

 

Das lavanderias pesquisadas apenas 2 lavanderias (6,67%) mencionaram fazer uso 

da avaliação higiênico-sanitária, como indicado de qualidade porém, com frequência semestral 

(20%) e anual (80%). Embora afirmando a frequência das avaliações sanitárias, os resultados e 

os parâmetros das análises higiênco-sanitárias não foram localizados pelos gestores.  

A ausência de dados higiênicos-sanitários evidência que as avaliações higiênico-

sanitárias não são prioridades para validar a qualidade da lavagem da roupa na lavanderia 

hospitalar conforme recomendações do RKI.  

O controle higiênico-sanitário pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão 

para medir a qualidade sanitária do enxoval hospitalar influenciando nas decisões gerenciais e, 

ainda, contribuir para que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) possa mapear 

os pontos críticos e os focos de infecções do enxoval no ambiente hospitalar.  

No questionário sobre a utilização dos indicadores higiênicos-sanitários, na 

pergunta: “utiliza indicadores microbiológicos como controle higiênico-sanitário da roupa 

lavada?”, ficou evidenciado que o indicador é fracamente praticado conforme apresentado no 

gráfico da figura a seguir. 
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Figura 16 Bioindicadores na lavanderia 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

Fonte: Fonte: CDL. Central de Diagnósticos Laboratoriais adaptado pelo autor  

 

 

Na etapa da avaliação do enxoval pelas análises microbiológica das peças de 

roupa, as 7 lavanderias participantes da pesquisa foram identificadas pelas letras A, B, C, D, E, 

F e G. Destas 7 lavanderias hospitalares, 3 terceirizam (A, C e E) os serviços de lavagem do 

enxoval hospitalar e 4 (B, D, F e G) são lavanderias não terceirizadas geridas pelo próprio 

hospital.  

Foram selecionados 3 tipos de peças do enxoval como elemento da pesquisa e 

controle microbiológico, são elas: pijamas, lençóis e cobertores. Os parâmetros utilizados da 

tabela RKI foram: o item 1 (têxteis passados e dobrados) para as lavanderias “A”, “B” e “C”, “E”, 

“F” e “G”. Na lavanderia “G”, duas peças, lençóis úmido e toalhas úmidas, foram selecionadas 

para atender ao item 3 (tecidos úmidos) após lavados . 

Para cada lavanderia, terceirizada e não terceirizada, foram coletadas 10 unidades 

de cada peça de roupa selecionada (lençol, pijama e cobertor) e lençol úmido e toalha úmida 

para a Lavanderia “G”. 

Nesta etapa foram analisadas 210 peças de roupa. As amostras foram coletadas 

pelo autor e analisadas pela equipe do Prof. Dr. Eneo Alves da Silva Jr. Os resultados foram 

registrados e avaliados pelo Prof. Dr. Eneo Alves da Silva Junior, na Central de Diagnóstico 

Laboratorial (CDL), laboratório em que foram testadas todas as peças objetivo desta pesquisa. 
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As peças foram coletadas diretamente na lavanderia, na área limpa, imediatamente 

após a lavagem e secagem para atender ao item 1 da tabela RKI e após lavadas com lavadoras 

extratoras (centrifugação na lavadora) porém úmidas (não secas) para atender ao item 3 da 

tabela RKI.  

Nenhum procedimento de lavagem (tempo, produtos, temperatura etc.) foi alterado 

para a realização da coleta das amostras. O autor não interfere nos procedimentos habituais da 

lavanderia. As peças foram coletadas, em cada lavanderia, em horários diferenciados para 

evitar que fosse possível “preparar” peças adequadamente e que pudessem prejudicar ou 

interferir nos resultados das análises e nos resultados da pesquisas.  

É possível deduzir, pela avaliação microbiológica dos enxovais, já lavados dos 

hospitais, que o ambiente das rouparias e lavanderias das instituições “A”, “B” e “C” estão mais 

adequadamente controlados do ponto de vista higiênico-sanitário conforme dados obtidos nas 

análises de Contagem Padrão de Placas (CPP) durante a amostragem e quando comparados 

com os padrões RKI recomendados. 

As peças coletadas e analisadas, lavadas pelas lavanderias “A”, “B” e “C” 

atenderam aos critérios de 9 das 10 amostras coletadas não devem conter mais de 20 UFC/dm2 

conforme RAL-GZ 992/2 item 1, apresentados na tabela a seguir: 

 

Tabela 6 Análises microbiológica do enxoval da lavanderia A, B e C 

Fonte: CDL. Central de Diagnósticos Laboratoriais adaptado pelo autor  
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O gráfico da figura a seguir permite melhor visualização e verificação dos 10 

resultados das amostras das lavanderias “A”, “B” e “C”, (barra vermelha) em comparação com 

os parâmetros do RKI (barra verde) no item 01. 

 

Figura 17 Bioindicadores nas lavanderia A, B e C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Fonte: CDL. Central de Diagnósticos Laboratoriais adaptado pelo autor 

 

O gráfico registra que a lavanderia “A”, não apresentou em nenhuma da análises 

resultados acima do padrão especificado pela Tabela RKI (20 UFC/dm2), enquanto que nas 

lavanderias “B” e “C”, 1 (um) resultado foi maior do que o padrão, o que atende ao parâmetro  

de “9 de 10 amostras” não podem ser maior do que 20 UFC/dm2. Neste caso, é possível afirmar 

que as lavanderias “A”, “B” e “C”, nestas peças avaliadas, atendem aos parâmetros 

estabelecidos pela tabela RKI. 

Quanto as roupas coletadas nos ambientes das lavanderias e rouparias 

identificadas como “D”, “E”, “F” e “G”, os resultados foram considerados insatisfatórios. As 

amostras apresentarem taxas de CPP acima dos padrões recomendados para o item 1 e para o 

item 3 (lavanderia G) da tabela RKI. 

Na tabela a seguir é possível verificar os resultados das lavanderias “D”, “E” e “F”, 

para o item 1 (texteis passadas e dobradas) da tabela RKI e na lavanderia “G” nas mostras “G1” 

para o item 1 e “G2” e “G3” para o item 3 da tabela RKI. 
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Tabela 7 Análises microbiológica do enxoval da lavanderia D, E, F e G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Fonte: CDL. Central de Diagnósticos Laboratoriais adaptado pelo autor. 

 

 

O gráfico da figura a seguir permite melhor visualização e verificação dos 10 

resultados das amostras das lavanderias “D”, “E” e “F”, (barra vermelha) em comparação com 

os parâmetros do RKI (barra verde) no item 01. 

Neste gráfico é possível verificar que, dos resultados das 10 amostras coletadas, 5 

amostras da lavanderia “D”, 4 amotras da lavanderia “E” e 6 amostras da lavanderias “F”, 

apresentam resultados maiores do que 20 UFC/dm2 contrariando o parâmetro do item 1 da 

tabela RKI. 
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Figura 18 Bioindicadores nas lavanderia D, E e F 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fonte: CDL. Central de Diagnósticos Laboratoriais adaptado pelo autor. 

 

De acordo com os gráficos é possível afirmar que as lavanderias D, E e F 

apresentam resultados considerados abaixo dos padrões estabelecidos pelos parâmetros do 

RKI caracterizando falhas no controle higiênico-sanitário.  

Para Fijan et e all (2006), a tendência das lavanderias em buscar ganhos de 

produtividade e rentabilidade optanto apenas pela economia de custos da lavagem, redução do 

tempo, da energia com o aquecimento da água no processo de lavagem, na dosagem ou tipos 

de detergentes, da taxa de água, automação dos processos etc., sem uma avaliação sanitária, 

não é eficiênte e pode favorecer o risco de crescimento da contaminação de microorganismos 

que sobrevivem ao determinados procedimentos da lavanderia e, assim, adaptando-se ainda à 

um outro habitat. A automação da lavanderia torna o processo mais rápido, porém não menos 

ariscado em relação aos fatores contaminantes do enxoval. 

O controle higiênico-sanitário como bioindicador pode servir de guia para o 

desempenho produtivo, da qualidade da lavagem de roupa na lavanderia hospitalar e como 

determinação e avaliação dos pontos de perigos e controle críticos (APPCC).  

Os pontos críticos de controle e as análises dos bioindicadores estão fundamentado 

no documento European Standart EN 14065:2002 – textilies laundry processed textiles – 

biocontamination control system) elaborado pelo Comitê Técnico Europeu (CEN/TC 248 Têxteis 

e produtos têxteis), pelo Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), pela British Standard 
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Institution (BSI) e pela Análise dos Pontos de Perigo e Controle Crítico (APPCC), conforme 

RDC 1426 ANVISA.  

Para Fijan et e all (2007) o exame microbiológico mostra que o uso regular de 

limpeza e desinfecção e das medidas adotadas por toda a equipe é de fundamental importância 

na obtenção de um nível de higiene adequada do processo de lavagem e que é condição 

preliminar para obtenção dos têxteis devidamente desinfectados. Porém, quais são os 

indicadores que comprovam que as medidas adotadas por toda a equipe, embora de 

fundamental importância, são adequadas para obtenção da desinfecção dos têxteis no 

processo de lavagem? 

Os parâmetros utilizados nesta pesquisa estão amparados pelas diretrizes do RKI 

que são as normas de higiene obrigatórias para os estabelecimentos alemães que contêm 

procedimentos de lavagem e são condições válidas para têxteis hospitalares. De acordo com o 

RKI, os têxteis hospitalares devem estar limpos e não conter microorganismos patogênicos. 

Estas orientações são válidas como recomendações importantes para lavanderias na União 

Europeia. 

O Instituto de Pesquisa Hohenstein na Alemanha, autorizada pela RAL, emite os 

certificados de qualidade e higiene na lavagem de têxteis hospitalares (RAL- GZ 992/2), que 

incluem princípios RABC e baseiam-se nos regulamentos do RKI Alemão.  

Os indicadores de desempenho não podem garantir a qualidade higiênico-sanitária 

por não avaliarem essa condição, porém os indicadores higiênicos-sanitários garatem a 

qualidade sanitária do processamento do enxoval hospitalar por avaliarem essa condição 

diretamente. Sendo o processamento da lavagem um conjunto de etapas, a qualidade sanitária 

pode garantir e permite avaliar se essas etapas foram realizadas com máximo critério e 

segurança sanitária. 

 

 

4.1 Conclusões 

 

 

O objetivo da pesquisa é verificar a existência de indicadores de desempenho e de 

qualidade higiênico-sanitário e se os mesmos são utilizados como parâmetros de gestão nas 

lavanderias hospitalares consideradas como pequenas e médias empresas. 
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O problema da pesquisa está em conhecer de que maneira o controle higiênico-

sanitário pode ser aplicado como indicador de desempenho e qualidade na lavagem de roupa 

hospitalar no grupo considerados como pequenas e médias empresas. 

Os indicadores microbiológicos, ou bioindicadores, podem contribuir para 

minimizar/reduzir os pontos de perigos e críticos de controle da lavagem do enxoval e suas 

consequencias na infecção hospitalar. 

Os indicadores microbiológicos atendem aos objetivos propostos pela ANVISA (Lei 

9431/MS) como padronizar indicadores que possibilitem o acompanhamento, sirvam de 

instrumentos de orientação e possam monitorar a qualidade da assistência hospitalar e os 

riscos e que permitam reduzir o aumento da morbidade, letalidade, tempo de internação e 

custos. 

Foram encontrados, como resultado dessa pesquisa, dados suficientes e positivos 

que corroboram para a implantação do controle higiênico-sanitário como bioindicador de 

desempenho e qualidade da lavagem de roupa na lavanderia hospitalar e como determinação 

dos pontos críticos de controle. O autor sugere, como parâmetros, os valores limites fixados 

pelo RKI como controle higiênico-sanitário, de desempenho e qualidade no processamento da 

roupa na lavanderia hospitalar. 

De acordo com os resultados da pesquisa conclui-se que existem indicadores de 

desempenho e que, segundo os gestores os mesmos são utilizados nas lavanderias 

hospitalares. A pesquisa também pôde concluir, efetivamente, a não existência e não utilização 

dos indicadores de qualidade higiênico-sanitária do enxoval hospitalar. 

Pode-se afirmar, na presente pesquisa, que a lavanderia hospitalar não utiliza 

bioindicadores como parâmetro verificador da qualidade dos serviços prestados na lavagem da 

roupa como comprovante da qualidade da lavagem.  

Para serem considerados satisfatórios quanto as condições higiênico-sanitárias, 

propõe-se que os resultados não devem apresentar mais do que 20 UFC/dm2 nas roupas 

limpas (item 01) em acordo com a tabela RKI. 

O resultado da lavagem é a qualidade sanitária do enxoval. O controle higiênico-

sanitário é uma ferramenta de qualidade que pode ser aplicado na gestão do desempenho 

produtivo e métrica da qualidade sanitária da lavagem de roupa na lavanderia hospitalar. 
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4.1.1 Limitações da pesquisa 

 

Vergara (1997, p.59) afirma que “todo método tem possibilidades e limitações”. 

Sendo assim, é conveniente antecipar-se a possíveis críticas dos leitores, informando quais as 

limitações sofridas pela pesquisa que, todavia, não invalidaram sua realização.  

A escolha da Região Metropolitana de São Paulo limita o estudo da pesquisa em 

quantidade, mas impõe credibilidade pela qualidade referenciada dos hospitais selecionados 

pelo critério definido da amostra: Hospitais acreditados pela ONA embora as lavanderias sejam 

classificadas como MPEs e situadas na Região Metropolitana de São Paulo. O tamanho das 

empresas não mede a qualidade das mesmas. 

Não existe outras limitações como a dificuldade de expressão e comunicação entres 

as partes ou influencia do autor aos respondente pois o autor conhece o processo de lavagem 

da roupa hospitalar. 

 

4.1.2 Implicações da pesquisa 

 

A infecção hospitalar é um problema crítico que pode gerar custos econômicos e 

sociais graves. O econômico por comprometer a imagem hospitalar interferindo na fuga de 

futuros clientes. O social pelo risco do paciente vir a óbito, vítima da infecção hospitalar. Este 

fato modifica a estrutura familiar e pode gerar divulgações negativas na comunidade e ainda 

futuras indenizações se a infecção for apontada como negligência, imprudência e imperícia na 

qualidade e higiene hospitalar.  

Obter, perceber e avaliar a qualidade nos serviços de saúde implica em lidar com a 

estrutura de valores da sociedade. Valores que são subjetivos, mas indispensáveis para 

organizar os serviços para melhor atender a necessidade do paciente que é o personagem 

principal da avaliação da qualidade. 

Não há como permitir que milhares de pessoas possam morrer, como ocorreu com 

Ex-Presidente Tancredo Neves (1985), por falhas provocadas no controle de infecção 

hospitalar. A redução da taxa de infecção hospitalar é um indicador de gestão de qualidade.  

 

4.1.3 Avanços da pesquisa 
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A lavagem do enxoval hospitalar tem dois objetivos: a) melhoria do desempenho 

pela possibilidade do reuso, pelo aumento da vida útil e pela redução do custo dos insumos das 

diárias na internação hospitalar e; b) garantia de qualidade higiênico-sanitária.  

O enxoval para atender aos objetivos e ser reutilizado, deve ser apresentado limpo 

e seguro de forma que não possa sugerir a possibilidade do risco de gerar contaminações entre 

os pacientes e os setores hospitalares. 

A pesquisa avança com o objetivo de contribuir na qualidade da gestão das MPEs, 

médias e grandes empressa de lavanderias hospitalares de forma objetiva. A avaliação 

sanitaria pode contribuir para qualificar as lavanderias hospitalares mediantes os resultados 

apresentados. O Estado da arte está no método de avaliação sanitaria para o enxoval é que 

não se limita apenas à lavanderias hospitalares. As lavanderias domesticas, hoteleiras, 

moteleiras, da brinquedoteca e outros tipos de enxoval podem ser beneficiadas por este 

indicador higiênico-sanitário. 

Para os gestores hospitalares, os indicadores higiênico-sanitários contribuem para 

selecionar, avaliar e decidir sobre a contratação dos serviços de lavagem de roupa hospitalar. 

Pode ainda ser utilizado como fator de medição do desempenho dos serviços prestados 

atribuindo pontos na qualidade desempenhada e nos resultados financeiros. 

A qualidade sanitaria pode ser utilizada como indicador de qualificação da 

lavanderia hospitalar para concorrencias privadas e públicas. 

 

4.1.4 Recomendações para futuros trabalhos de pesquisa 

 

Considerando a carência de material sobre o assunto, recomenda-se que futuras 

pesquisas sejam conduzidas no sentido de aprofundar a interferência dos indicadores no 

desempenho do processo de lavagem.  

Recomenda-se também que outros trabalhos enfatizem a relação entre o nível de 

infecção hospitalar e o indicador higiênico-sanitário no enxoval lavado pela lavanderia 

hospitalar. 

Sugere também a implantação, pela legislação sanitária (ANVISA), e inclusão dos 

índices RKI como controle higiênico-sanitário determinando a sua frequência de avaliações 

como planos de melhoria contínua do processamento da roupa hospitalar. 
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